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Onderwerp:
Belastingverordeningen 2018

Samenvatting
Vaststellen van de bijgevoegde concepten van de belastingverordeningen 2018 en de
verordening kwijtschelding 2018.
Gevraagde beslissing commissie:
1. De raad te adviseren om de in concept bijgevoegde belastingverordeningen en de
verordening kwijtschelding vast te stellen.

Gevraagde beslissing Raad:
Vaststellen van de volgende in concept bijgevoegde belastingverordeningen:
a.

Verordening rioolheffing 2018;

b.

Verordening afvalstoffenheffing 2018;

c.

Retributieverordening 2018;

d.

Legesverordening 2018;

e.

Verordening lijkbezorgingsrechten 2018;

f.

Verordening landtoeristenbelasting 2018;

g.

Verordening watertoeristenbelasting 2018;

h.

Marktgeldverordening 2018;

i.

Verordening precariobelasting 2018;

j.

Verordening forensenbelasting 2018;

k.

Verordening hondenbelasting 2018;

l.

Verordening onroerendezaakbelastingen 2018;

m.

Verordening reclamebelasting 2018;

n.

Havengeldverordening 2018;

o.

Verordening kwijtschelding 2018.

Advies / besluit vanuit commissie De VVD, CDA, D66 en PvdA geven een positief advies. De
SP neemt het voorstel mee terug naar de fractie.
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Onderwerp:
Belastingverordeningen 2018

1.

Inleiding
Op 7 november 2017 besloot u:
• In te stemmen met de verhoging van de tarieven van de
onroerendezaakbelastingen, de forensenbelasting, de hondenbelasting,
toeristenbelasting, precariobelasting en de tarieven van de retributies, het
marktgeld, de leges en de lijkbezorgingsrechten per 1 januari 2018 met 1,4%.
• In te stemmen met een verhoging van het tarief rioolheffing per 1 januari 2018
met 2,5% tot € 219,--.

2.

Beoogd effect
Uitwerking van het eerder genomen besluit in de verordeningen.

3.

Argumenten
Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten.
Verordening afvalstoffenheffing
In artikel 7.3 en 7.5 is een ondergrens van € 9,-- toegevoegd voor ontheffing en
aanslagoplegging in verband met uniformiteit en het verenigen van aanslagen op
één biljet.
Artikel 7.6 is toegevoegd. Voor de toepassing van de opgenomen bepaling in lid 3
en 5 wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen
aangemerkt als één bedrag.

Legesverordening
In de verordening is Artikel 2.2 toegevoegd. Hierin worden de legesbepalingen over
de Nederlandse identiteitskaart voor jongeren van overeenkomstige toepassing
verklaard op de vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een
uitreisverbod, ongeacht hun leeftijd.
Tarieventabel leges
Bij artikel 1.2.1.b is een uurtarief opgenomen, voor de arbeid welke besloten ligt in
het op verzoek scannen en verstrekken van documenten.
Artikel 2.2.2 is tekstueel aangepast: “Indien in het kader van het beoordelen van
een conceptaanvraag een advies wordt gevraagd aan de Welstandscommissie van
de Stichting Dorp, Stad en Land bedraagt het tarief”, wordt “Het tarief voor het in
behandeling nemen van een conceptaanvraag, anders dan in 2.2.1 en 2.2.3
bedraagt:”
Artikel 2.3.18 is tekstueel aangepast omdat de Flora- en Faunawet is opgegaan in
de Wet natuurbescherming:
Handelen in het kader van de Flora- en Faunawet Wet natuurbescherming
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Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet
Wet natuurbescherming ontheffing nodig is bedraagt het tarief:
Artikel 2.3.25 is toegevoegd. Het komt nu voor dat voor zonnepanelen in de
vesting, leges voor bouw en afwijken bestemmingsplan in rekening moeten worden
gebracht. In een besproken geval waren de leges circa € 500,-- bij een investering
va € 3.000,-- in zonnepanelen. De wethouder milleu verzocht een voorstel te doen
tot een vereenvoudiging.
Verordening onroerende-zaakbelasting
Artikel 5.4 is toegevoegd. Ondergrens van € 9,-- ingevoerd voor aanslagoplegging
in verband met uniformiteit en het verenigen van aanslagen op één biljet.
Artikel 5.5 is toegevoegd. Voor de toepassing van de opgenomen bepaling in lid 4
geldt dat het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen belastingen
worden aangemerkt als één belastingaanslag.
Verordening reclamebelasting
Bij artikel 8.2 is de ondergrens aangepast van € 10 naar € 9 in verband met
uniformiteit en bovengrens automatische incasso geschrapt.
4.

Kosten, baten en dekking
De financiële gevolgen zijn reeds eerder voorzien in de 1e wijziging van de
programmabegroting 2018.

Bijlage(n):
a. Verordening rioolheffing 2018;
b. Verordening afvalstoffenheffing 2018;
c. Retributieverordening 2018;
d. Legesverordening 2018;
e. Verordening lijkbezorgingsrechten 2018;
f. Verordening landtoeristenbelasting 2018;
g. Verordening watertoeristenbelasting 2018;
h. Marktgeldverordening 2018;
i. Verordening precariobelasting 2018;
j. Verordening forensenbelasting 2018;
k. Verordening hondenbelasting 2018;
l. Verordening onroerendezaakbelastingen 2018;
m. Verordening reclamebelasting 2018;
n. Havengeldverordening 2018;
o. Verordening kwijtschelding 2018.


bijlagen meezenden
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