
gemeente Steenbergen
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

lllllllllllllllllUlllillllllllllllllttll
BM1804445

Raadsvergadering Agendanummer
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Onderwerp
Vaststellen diverse belastingverordeningen 2019

Steenbergen; 2 oktober 2018

Aan de raad,

1. Inleiding
Voor 2019 dienen wederom diverse belastingverordeningen door uw raad te worden vastgesteld.

2. Achtergrond
Vaststellen belastingverordeningen
Tot en met 2016 werden diverse belastingverordeningen tegelijkertijd vastgesteld met de behandeling en 
de vaststelling van de begroting voor het komende jaar. De Verordeningen onroerende en roerende 
zaakbelastingen alsmede de Legesverordening werden vervolgens in de maand december aan uw raad 
voorgelegd.
In 2016 en 2017 zijn alle belastingverordeningen u ter vaststelling aangeboden in de reguliere 
vergadering van december.
Dit jaar worden alle belastingverordeningen u tegelijkertijd aangeboden met de behandeling en de 
vaststelling van de begroting van het komende jaar.

Onroerende zaakbelastingen
De onroerende zaakbelastingen (OZB) worden berekend naar een percentage van de waarde van de 
onroerende zaak. Voor elke afzonderlijke belasting kan een apart percentage worden vastgesteld. Dit is 
geregeld in artikel 220f van de Gemeentewet.

In het raadsprogramma is aangegeven, dat de OZB maximaal met het inflatiepercentage mogen worden 
verhoogd. Bij de begroting is uitgegaan van een inflatiepercentage van 2,5 0Zo. Hiermee zijn de tarieven 
verhoogd. Dit is ruim binnen de macronorm (4,0oZo), zoals die door het kabinet is vastgesteld.

3. Overwegingen 
Algemene uitgangspunten
De belastingverordeningen zijn opgesteld conform de uitgangspunten in de begroting 2019 en het 
raadsprogramma. In de programmabegroting 2019, paragraaf lokale heffingen, zijn de gemeentelijke 
belastingen toegelicht.

Alle belastingverordeningen zijn tekstueel gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. Daarnaast hebben, 
indien nodig, tekstuele aanpassingen plaatsgevonden op grond van wetgeving, jurisprudentie en de 
feítelijke uitvoeringspraktijk. De wijzigingen van meer dan redactionele aard worden in een bijlage bij dit 
raadsvoorstel toegelicht.

Ter inzage ligt:
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Forensenbelasting, Reclamebelasting, Hondenbelasting en Marktaeld
De tarieven zijn met 2,50Zo geïndexeerd.

Afvalstoffenheffing. Rioolheffing en Liikbezorgingsrechten
Uitgegaan wordt van een kostendekkend tarief.

Toeristenbelasting
Het tarief per persoon van 6 1,00 per persoon, per nacht is gelijk gebleven, omdat indexering van 2,50Zo 
leidt tot een zeer geringe verhoging.
De toeristenbelasting is ingevoerd per 1 januari 2015. Het tarief van C 1,00 is de afgelopen járen om 
dezelfde redenen niet geïndexeerd. Als indexering wel was doorgevoerd, dan leidt dit tot het volgende 
tarief voor 2019:

Belastingjaar 2015 2016 2017 2018 2019
Tarief e 1,00 0 1,01 e 1,02 e 1,03 C 1,06
index 1,0o7o 1,0o7o 1,407o 2,507o

Gelet hierop zou uw Raad een verhoging van het tarief per 1 januari 2020 kunnen overwegen. 

Onroerende zaakbelastingen
Vanaf 2008 worden alle panden jaarlijks opnieuw gewaardeerd. In 2019 geldt het waardepeil 01-01-2018. 
In 2018 gold het waardepeil 01-01-2017.

Op basis van thans bekende gegevens blijkt de waarde van de woningen ten opzichte van 01-01-2018 te 
zijn gestegen en wel met 3,607o.
De verschillende panden geven het volgende beeld:

- Vrijstaande woningen: S.4%;
Rij- of hoekwoningen: 3,69 “/o;

- Twee-onder-een-kap woningen: 3,570Z0;
Appartementen: 3,00/).

Op basis van de thans bekende gegevens blijkt de waarde voor de niet-woningen te zijn gedaald en wel 
met 0,9o7o.

De tarieven voor de onroerendeì zaakbelastingen voor 2019 worden na waardecorrectie:

Woningen 2018 2019

Eigenaren 0,1280o7o 0,1266o7o

Niet-woningen 2018 2019

Eigenaren 0,1898o7o 0,1963o7o
Gebruikers 0,1533o7o 0,1585o7o

Roerende zaakbelastingen
De tarieven voor de belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten zijn overeenkomstig de 
bovengenoemde tarieven voor de onroerende zaakbelastingen gewijzigd.
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Leqesverordeninq
Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief.
De tarieven zijn deels gebaseerd op tijdsbesteding en externe (Rijks)tarieven. De tijdsbesteding en 
externe (Rijks)tarieven zijn gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd.
In de bijlage is een toelichting gegeven op de Rijkstarieven inzake paspoorten en rijbewijzen.

4. Middelen
Tarieven en opbrengsten belastingen
Op basis van de uitgangspunten in de begroting 2019 gelden voorde afvalstoffenheffing, de 
hondenbelasting, de reclamebelasting, de forensenbelasting, de rioolheffing, de lijkbezorgingsrechten en 
het marktgeld voor 2019 de volgende tarieven en opbrengsten:

2018 2019 Opbrengst begroting 2019
Afvalstoffenheffing 6 3.312.800,00
Restafval
grote container 6 265,00 nvt
kleine container 6 199,00 nvt
GFT
grote container e 73,00 nvt
kleine container e 55,00 nvt
eenpersoonhuishouden 6 267,00
meerpersoonshuishouden 6 356,00
Hondenbelasting e 37,00 6 38,00 6 101.800,00
Hoger tarief volgende 
hond

6 2,50 6 2,50

Lijkbezorgingsrechten Zie tabel bij 
verordening

Zie tabel bij 
verordening

6 61.800,00

Reclamebelasting 6 528,00 6 541,00 6 62.215,00

Forensenbelasting 6 295,00 6 302,00 6 14.200,00

Rioolheffing 6 152,00 6 155,00 6 1.641.500,00

Marktgeld Zie verordening Zie verordening 6 3.100,00

Toeristenbelasting 6 1,00 6 1,00 6 80.000,00

Onroerende zaak belastingen
In de begroting 2019 zijn de volgende opbrengsten begroot:
OZB-eigenaren 0 3.898.400,00
OZB gebruikers 6 646.300,00

Inkomsten leges
De uitgangspunten voor het verkrijgen van leges zijn opgenomen in de paragraaf lokale heffingen van de 
begroting 2019 en komen overeen met het raadsprogramma.
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5. Risico’s
Bij het opstellen van de verordeningen is gebruik gemaakt van de Modelverordeningen, die door de VNG 
zijn samengesteld. Hiermee wordt het risico, dat een verordening geheel of gedeeltelijk onverbindend 
wordt verklaard grotendeels uitgesloten.

6. Communicatie/Aanpak
De belastingverordeningen worden op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt, door deze te 
publiceren in het elektronisch gemeenteblad. In de legesverordening worden niet verwezen naar zaken of 
bijlagen die ter inzage moeten worden gelegd in het gemeentehuis.

7. Voorstel
Wij stellen u voor om de Verordening forensenbelasting 2019, de Verordening toeristenbelasting 2019, de 
Verordening reclamebelasting 2019, de Verordening hondenbelasting 2019, de Verordening rioolheffing 
2019, de Verordening afvalstoffenheffing 2019, de Verordening marktgeld 2019, de Verordening 
lijkbezorgingrechten 2019 inclusief tarieventabel, de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente 
Steenbergen 2019, de Verordening onroerende zaakbelasting 2019, de Verordening belasting op 
roerende woon- en bedrijfsruimten 2019, en de Legesverordening 2019 inclusief bijbehorende 
tarieventabel en eenheidsprijzenlijst vast te stellen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de Inrn-hiirnemeester

P.W.A. Lepolder
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Bijlage bij Raadsvoorstel

Overzicht wijzigingen belastingverordeningen 

Afvalstoffenheffing
in 2018 en 2019 is op basis van een experiment gestart met het omgekeerd inzamelen van (rest)afval. 
Door het omgekeerd inzamelen voldoet de in 2018 gehanteerde tariefsdifferentiatie niet meer. 
Voorgesteld wordt om de tariefdifferentiatie te vereenvoudigen naar een vast tarief per perceel, waarbij 
slechts onderscheid wordt gemaakt in eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.

Hierdoor vervalt de vrijstellingsmogelijkheid voor extra restafval en de gemaakte uitzondering in het kader 
van kwijtschelding voor extra afvalbakken.

De kosten voor een vervangende afvalpas worden via leges in rekening gebracht. Dit is in de 
tarieventabel van de Legesverordening geregeld (Titel 1, Hoofdstuk 17, artikel 1.17.4.12).

Lijkbezorgingsrechten
Om tegemoet te komen aan bij de burgers levende behoefte, is er bij de Lijkbezorgingsrechten de 
mogelijkheid geschapen om een particulier graf, urnengraf of urnennis met een termijn van vijfjaren te 
verlengen. Dit naast de bestaande mogelijkheid tot verlenging met tien járen.
Hiervoor dient ook artikel 15, tweede lid van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente 
Steenbergen 2015 licht gewijzigd te worden. Een nieuwe Beheersverordening begraafplaatsen gemeente 
Steenbergen 2019 wordt eveneens aan uw Raad ter vaststelling voorgelegd.

Daarnaast zijn de jaarlijkse onderhoudsrechten van voorwerpen van graven uitgegeven vóór 2001, 
waarbij het onderhoud niet is afgekocht (voormalig artikel 3.13 tarieventabel), geschrapt, aangezien dit 
niet meer voorkomt of voor kan komen.

Reclamebelastinq
Bij de Reclamebelasting is overeenkomstig de Rioolheffing, Afvalstoffenheffing en Hondenbelasting van 
een tarief per jaar uitgegaan, met een mogelijkheid tot herberekening naar een aantal volle maanden dat 
van een belastingplicht sprake is.

Titel 1 Hoofdstuk 2: Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
De landelijke tarieven voor de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart worden jaarlijks 
vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De tarieven voor 2019 
staan nog niet vast. Er is een ontwerpbesluit opgesteld dat ter consultatie is voorgelegd. In de 
legestarieventabel is uitgegaan van de voorgenomen tariefswijzigingen die in het ontwerpbesluit zijn 
genoemd. Deze voorgenomen tarieven zijn conform eerdere belastingjaren naar beneden afgerond op 
hele euro’s.

Titel 1 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
De landelijke tarieven voor de rijbewijzen worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. De nieuwe tarieven voor 2019 zijn nu nog niet bekend. Door de RDW zijn 
concepttarieven ter informatie verstrekt. Hieruit blijkt dat de tarieven voor 2019 waarschijnlijk pas worden 
gewijzigd met de invoering van de Wet digitale overheid. De in de legestarieventabel genoemde tarieven 
zijn vooralsnog niet aangepast. Het college heeft de bevoegdheid om deze tarieven, indien nodig, te 
zijner tijd te wijzigen (artikel 10, letter b, onderdeel 3 van de Legesverordening).
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Titel 1 Hoofdstuk 11 Marktstandplaatsen en Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet 
Deze onderdelen zijn conform de VNG-modelverordening verplaatst naar Titel 3 Hoofdstuk 6 en 
Hoofdstuk 7, omdat in jurisprudentie is beslist dat detailhandel in goederen een “dienst” is in de zin van de 
Dienstenrichtlijn (ECLI:EU:C:2018:44).

Titel 1 Hoofdstuk 17, artikel 1.17.4.7.5 Standplaatsvergunning
Voor de standplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening 
wordt in de nabije toekomst waarschijnlijk de mogelijkheid geboden om een vergunning te verlenen voor 
drie járen. Om met deze toekomstige ontwikkeling rekening te houden, is alvast een specifiek legestarief 
opgenomen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een dergelijke vergunning.

Titel 1 Hoofdstuk 17, artikel 1.17.4.10 Doorlopende vergunning keurmerk CBF 
Dit onderdeel is vervallen, aangezien dit niet meer van toepassing is.

Titel 1 Hoofdstuk 17, artikel 1.17.4.12 Vervangende afvalpas
Er is een specifiek legestarief voor een vervangende afvalpas opgenomen.

Titel 2, Hoofdstuk 2, artikel 2.1.1.1 Definitie aan/egkosten
Dit onderdeel is vervallen, aangezien bij de aanlegactiviteit niet uitgegaan wordt van aanlegkosten maar 
van een vast bedrag aan legeskosten (zie artikel 2.3.2.1).

Titel 2, Hoofdstuk 2, artikel 2.1.1.2 Definitie bouwkosten
De definitie van bouwkosten is aangepast aan wet en jurisprudentie. Daarbij zijn de tot op heden 
gehanteerde beleidskaders en eenheidsprijzenlijst in de tarieventabel opgenomen. De eenheidsprijzenlijst 
maakt onderdeel uit van de tarieventabel.

In de definitie wordt verwezen naar de UAV 2012. In jurisprudentie is beslist dat de kenbaarheid van de 
UAV 2012 met de bekendmaking daarvan in de Staatscourant (Stcrt. 2012, 1567) en op 
overheidswebsites voldoende is verzekerd. De UAV 2012 hoeft daarmee niet op het gemeentehuis ter 
inzage worden gelegd. (ECLI:GHARL:2018:1360).

Titel 2, Hoofdstuk 3, artikel 2.3.5. Activiteit brandveilig gebruik
In dit artikel is een verdere differentiatie in tarief aangebracht bij gebruiksoppervlakten van meer dan 2000 
m2 (artikelen 2.3.5.5 en 2.3.5.6).
De oude artikelen 2.3.5.6 en 2.3.5.7 (gedeeltelijke wijzigingen) zijn geschrapt.

Titel 2, Hoofdstuk 3, artikel 2.3.6 Monumenten
Er worden geen extra leges geheven voor de activiteit 'handelen met gevolgen voor beschermde 
monumenten'.

Titel 2, Hoofdstuk 3, artikel 2.3.16 beoordeling bodemrapport of bodemtoets
Er is een specifiek legestarief voor de beoordeling van een bodemtoets opgenomen (artikel 2.3.16.3).

Titel 2, Hoofdstuk 3, artikel 2.3.23 Wijziging omgevingsvergunning ais gevolg van wijziging project 
Er is een specifiek legestarief opgenomen voor het in behandeling nemen van aanvragen tot het wijzigen 
van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe 
wijziging in het project.
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Titel 2, Hoofdstuk 4 Teruggaaf
De mogelijkheden tot teruggaaf van leges zijn beperkt tot de leges in het kader van bouwactiviteit, 
aanlegactiviteit, activiteit brandveilig gebruik, sloopactiviteit en kapactiviteit (artikel 2.4.6).
Het oude artikel 2.4.5 Beoordeling vergunningvrijzijn van een voorgenomen project als bedoeld in de 
Wabo is geschrapt, aangezien dit in de praktijk overwegend onder de algemene voorlichting van het 
frontoffice valt.

Het oude artikel 2.4.6 Overschrijven omgevingsvergunning '\s in de tarieventabel verplaatst naar artikel 
2.3.22, aangezien dit geen teruggaaf betreft.

De mogelijkheden tot teruggaaf van leges zijn uitgebreid voor de situatie waarin een niet-ontvankelijke 
aanvraag wordt ingetrokken voordat een besluit op de aanvraag is genomen (artikel 2.4.1.1), alsmede 
voor de situatie waarin een niet-ontvankelijke aanvraag bij besluit buiten behandeling wordt gesteld 
(artikel 2.4.4).

Titel 3, Hoofdstuk 5 Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen
Er is een specifiek legestarief opgenomen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning voor het uitoefenen van een bedrijf zoals bedoeld in artikel 2.40İ van de 
Algemene plaatselijke verordening.

Titel 3, oud Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening
Dit onderdeel is geschrapt, aangezien de vergunningplicht hiervan per 1 januari 2018 is vervangen door 
een meldingsplicht. Hierdoor vervalt de mogelijkheid om leges te heffen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, de loço-burgemeester,

P.W.A. Lepolder.J.P. de
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