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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Voor 2018 dienen wederom diverse belastingverordeningen door uw raad te worden vastgesteld. 

2. Achtergrond 
Vaststellen belastingverordeninqen 
Tot en met 2016 werden diverse belastingverordeningen tegelijkertijd vastgesteld met de behandeling en 
de vaststelling van de begroting voor het komende jaar. De OZB belastingverordeningen en de 
legesverordening werden vervolgens in de maand december aan uw raad voorgelegd. 

Om uw raad in de gelegenheid te stellen te discussiëren over de inhoud van de belastingverordeningen 
zijn vorig jaar voor de eerste keer alle belastingverordeningen u ter vaststelling aangeboden in de 
reguliere vergadering van december. Ook dit jaar worden alle belastingverordeningen u in de maand 
december ter vaststelling aangeboden. 

Verordening op de heffing en invordering van Onroerend en roerend zaakbelastingen 
De onroerend zaakbelastingen (OZB) worden met ingang van 2008 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 221f van de Gemeentewet 

In het raadsprogramma is aangegeven, dat de OZB maximaal met het inflatiepercentage mogen 
verhoogd. Bij de begroting is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,4 0Zo. Hiermee zijn de tarieven 
verhoogd. Dit is ruim binnen de macronorm (3,1 0 fo), zoals die door het kabinet is vastgesteld. 

3. Overwegingen 
Algemene uitgangspunten 
De belastingverordeningen zijn opgesteld conform de uitgangspunten in de begroting 2018 en het 
raadsprogramma. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. Zoveel mogelijk wordt gewerkt met 
een tijdbesteding per verleende dienst. 
In diverse belastingverordeningen zijn de belastingtermijnen bij niet automatische incasso verruimd. 
Belastingbetalers hebben zo meer ruimte om de belastingaanslag(en) te voldoen. 

Ter inzage ligt: 



Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 
in 2018 en 2019 zal op basis van een experiment worden gestart met het omgekeerd inzamelen van 
(rest)afval. Omdat de evaluatie van het experiment pas over ca 2 jaar zal plaatsvinden, zijn de tarieven 
vermeld in de tabel behorend bij de afvalstoffenheffingverordening nagenoeg gelijk gebleven. In enkele 
gevallen zijn tarieven met maximaal C 10 , - verhoogd. 
Het aantal categorieën op de tabel is vanwege het omgekeerd inzamelen uitgebreid. 

Verordeningen op de heffing en invordering van Forensenbelasting, van Rioolrecht, van 
Reclamebelasting, van Hondenbelasting, van Lijkbezorgingrechten en van Marktgeld 
In de programmabegroting 2018, paragraaf lokale heffingen, zijn de gemeentelijke belastingen toegelicht. 
Omdat de indexering van het tarief voor het marktgeld gering is, is het tarief gelijk gebleven aan het tarief 
voor 2017. 

De hondenbelasting voor het houden van één hond is verlaagd. 

Toeristenbelasting 

Het tarief per persoon van 6 1,00 per persoon, per nacht is gelijk gebleven. 

OZB belastingen 

Vanaf 2008 worden alle panden jaarlijks opnieuw gewaardeerd. In 2018 geldt het waardepeil 01-01-2017. 
In 2017 gold het waardepeil 01-01-2016. 
Op basis van thans bekende gegevens blijkt de waarde van de woningen ten opzicht van 2017 te zijn 
gestegen en wel met 2,907o. 
De verschillende panden geven het volgende beeld: 

Vrijstaande woningen met 2,207o 
Rij- of hoekwoningen met 3,04 0Zo 
Twee-onder-een-kap woningen 3,1907o 
Appartementen met 2,1207o 

Uit de herwaardering is gebleken, dat de waarde voor de niet-woningen zijn gedaald en wel met 0,17o7o. 
De mutaties hebben betrekking op de volgende panden: 

Incourant: 0,3o7o 

Couranteniet-woningen -0,51 o7o 

De tarieven voor de roerende en onroerende zaakbelastingen voor 2018 worden na waardecorrectie 

Woningen 2017 2018 

Eigenaren 0,1299o7o 0,128007o 

Niet-woningen 

Eigenaren 0,1869o7o 0,1898o7o 
Gebruikers 0,1509o7o 0,1533o7o 

Verordening op de heffing en invordering van leges 
Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 
De landelijke tarieven voor de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart wordt jaarlijks 
vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De tarieven zijn nagenoeg 
gelijk gebleven. 
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4. Middelen 
Tarieven en opbrengsten belastingen 
Op basis van de uitgangspunten in de begroting 2018 gelden voor de afvalstoffenheffing, de 
hondenbelasting, de reclamebelasting, de forensenbelasting, de rioolheffing en het marktgeld voor 2018 
de volgende tarieven: 

2017 2018 Opbrengst begroting 2018 
Afvalstoffenheffing 6 2.943.300,00 
Restafval 
grote container 6 257,00 6 265,00 
kleine container e 193,00 6 199,00 
GFT 
grote container e 71,00 6 73,00 
kleine container e 53,00 6 55,00 
Hondenbelasting 0 74,00 6 37,00 6 99.200,00 
Hoger tarief 
volgende hond 

e 5,00 6 2,50 

Lijkbezorgingrechten Zie tabel bij 
verordening 

6 55.700,00 

Reclamebelasting 6 521,00 6 528,00 6 55.400,00 

Forensenbelasting 6 291,00 6 295,00 6 8.800,00 

Rioolheffing 6 148,00 6 152,00 6 1.599.000,00 

Marktgeld 6 142,00 6 142,00 6 3.100,00 

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

Onroerende zaak belastingen 
In de begroting 2018 zijn de volgende opbrengsten begroot: 
OZB-eigenaren 6 3.686.400,00 
OZB gebruikers 6 696.800,00 

Inkomsten heffen en invorderen van leges 
De uitgangspunten voor het verkrijgen van leges zijn opgenomen in de paragraaf lokale heffingen van de 
begroting 2018 en komen overeen met het raadsprogramma. 

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 bekendmaking van de belastingverordeningen en de zakelijke mededelingen zullen worden 
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. 
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7. Voorstel 
Wij stellen u voor om de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2018, de 
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018, de Verordening op de heffing en 
invordering van hondenbelasting 2018, de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 
2018, de Verordening op de heffing en vordering van rioolrechten 2018, de Verordening op de heffing en 
invordering van afvalstoffenheffing 2018, de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 
2018, de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2018, de Verordening op de 
heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2018, de Verordening op de heffing en invordering 
van roerende zaakbelasting 2018, en de Verordening op de heffing en invordering van Leges 2018 vast te 
stellen. s " X 

Hoogachtend, 

de secretaris 

R A n Belt, MBA on 
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