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Geadviseerd besluit
1. De  volgende verordeningen 2021 met betrekking tot lokale heffingen vaststellen:

 de Verordening onroerende zaakbelastingen 2021;

 de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021;

 de Verordening hondenbelasting 2021;

 de Verordening toeristenbelasting 2021 

 de Verordening afvalstoffenheffing 2021;

 de Verordening rioolheffing 2021;

 de Verordening leges 2021;

 de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021;

 de Verordening marktgelden 2021;

De tarieven voor lokale heffingen voor 2021 vaststellen.

Toelichting op beslispunten
Door het vaststellen van de Begroting voor het jaar 2021 hebt u de te behalen opbrengsten uit 

gemeentelijke belastingen, heffingen en leges vastgesteld. In de begroting 2021 zijn binnen de 

paragraaf lokale heffingen de uitgangspunten weergegeven die de tarieven voor 2021 bepalen. Dit 

betekent dat voor 2021 de tarieven voor belastingen, heffingen en leges moeten worden aangepast 

ten opzichte van de tarieven 2020.

Beoogd effect
Het realiseren van de begrote opbrengsten conform de begroting 2021.

Kader
Alle verordeningen zijn gebaseerd op diverse wetgeving zoals de Gemeentewet en wet 

milieubeheer. Daarnaast is door het vaststellen van de begroting 2021 aangegeven binnen welke 

kaders de tarieven bepaald moeten worden. 

Op basis van de wetgeving mag de kostendekkendheid van heffingen en leges niet boven de 100 

procent uitkomen.
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Argumenten
In paragraaf 1: Lokale heffingen van de Begroting 2021 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de 
gemeentelijke belastingen, heffingen en leges. Hieronder worden de vast te stellen tarieven voor 
2021 weergegeven. Daarnaast wordt ingegaan op de wijzigingen van de legesverordeningen.

Onroerende zaakbelasting (OZB) en roerende zaakbelasting (RZB) 
Bij de behandeling van de begroting 2021 op 4 november 2020 heeft de raad een amendement 
aangenomen om de OZB 2021 eenmalig te verhogen met € 250.000.
In de begroting is uitgegaan van de landelijke ontwikkeling van de WOZ-waarde (7% bij woningen 
en 1% bij niet-woningen). Voor de definitieve bepaling van de tarieven wordt uitgegaan van de 
lokale ontwikkeling WOZ-waarde. Deze is lager dan de landelijke cijfers, namelijk 4,6% bij woningen 
en -/- 2,93% bij niet-woningen. De tarieven voor de onroerendezaakbelasting en roerende 
zaakbelasting worden als gevolg van deze waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen 
binnen Renkum naar boven aangepast om de opbrengst van € 8.933.000 te realiseren. De tarieven 
worden daarmee als volgt:

Tarief OZB 2021

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed

2020

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed

Woning

Eigenaar 0,1348 0,1139

Niet-woning

Eigenaar 0,3805 0,2986

Gebruiker 0,3027 0,2335

Totaal 0,6832 0,5321

Op basis van deze uitgangspunten bedraagt de totale opbrengst OZB en RZB voor 2021 
€ 8.933.000. De opbrengst OZB die hierdoor behaald moet worden heeft betrekking op het huidige 
areaal.

In onderstaand overzicht worden de verschillen weergegeven tussen de OZB 2020, OZB 2021 zoals 

in de begroting 2021 is opgenomen en de OZB 2021 op basis van de bovengenoemde 

uitgangspunten.

Opbrengsten OZB

Bedragen x € 1.000

2021 

voorstel

2021 

Begroting

2020

Woning

Eigenaar 6.137 5.965 4.958

Niet-woning

Eigenaar 1.728 1.680 1.396

Gebruiker 1.068 1.038 849

Totaal 2.796 2.718 2.245
Totaal 8.933 8.683 7.203

De raadsbesluiten tot vaststelling van de “Verordening op de heffing en de invordering van 
onroerende zaakbelastingen 2021” en de “Verordening op de heffing en invordering van 
belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021” treft u aan bij dit voorstel.

Onderwerp

Tarieven lokale heffingen 2021

Datum Kenmerk Pagina

17 november 2020 129219 2 van 10



Voorstel aan de raad

Hondenbelasting
De tarieven voor de hondenbelasting kunnen ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2021 
worden vastgesteld. De tarieven worden daarmee als volgt:

Hondenbelasting

Bedragen in euro’s

2021 2020

Eerste hond 68,80 67,20

Tweede hond 114,80 112,10

Derde en volgende hond 160,90 157,00

Stijging t.o.v. vorig jaar 2,45%

De geraamde opbrengsten hondenbelasting bedragen o.b.v. bovengenoemde tarieven € 190.600.

Het raadsbesluit tot vaststelling van “Verordening op de heffing en de invordering van 
hondenbelasting 2021” treft u aan bij dit voorstel.

Toeristenbelasting
De tarieven voor de toeristenbelasting kunnen ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2021 
worden vastgesteld. De tarieven worden daarmee als volgt:

Toeristenbelasting

Bedragen in euro’s

2021 2020

Tarief per overnachting voor:

Hotels 2,15 2,10

Campings en B&B 1,20 1,15

Stijging t.o.v. vorig jaar

hotels

campings en B&B

2,4%

4,3%

De geraamde opbrengsten toeristenbelasting bedragen o.b.v. bovengenoemde tarieven € 477.400.

Amendement modernisering toeristenbelasting is verwerkt in de verordening.

De toeristensector zal worden geïnformeerd over de verhoging van de tarieven voor de 
toeristenbelasting.

Het raadsbesluit tot vaststelling van “Verordening op de heffing en de invordering van 
toeristenbelasting 2021” treft u aan bij dit voorstel.

Heffingen en retributies
De tarieven voor heffingen en retributies worden zoveel mogelijk kostendekkend vastgesteld. 
Indien dit niet mogelijk is omdat de kostentoerekening aan het product niet te bepalen is, worden 
de tarieven verhoogd in verband met de trendmatige verhoging. In het vervolg van dit voorstel 
wordt achtereenvolgens ingegaan op de heffingen en de retributies.

Heffingen
Binnen de gemeente worden twee heffingen gehanteerd, namelijk de afvalstoffenheffing en de 
rioolheffing.
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Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing kunnen ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2021 
worden vastgesteld. De tarieven worden daarmee als volgt:

Vastrecht tarieven

Bedragen in euro’s

2021 2020

1-persoon 224,70 215,90

2-persoons 242,30 232,40

3-persoons of meer 264,30 253,10

Variabel tarieven

Bedragen in euro’s

2021 2020

Laagbouw

Per aanbieding restafval met een 140 liter restafval kliko 4,05 4,05

Per aanbieding restafval met een 240 liter restafval kliko 6,75 6,75

Hoogbouw

Per aanbieding restafval met een zak van 60 liter 1,36 1,36

Per aanbieding restafval met een zak van 30 liter 0,68 0,68

In hoogbouw komt het ook voor dat de huishoudens niet zelfstandig het afval in de ondergrondse 

containers deponeert (serviceflats). Hierbij wordt alleen een vast bedrag aan afvalstoffenheffing in 

rekening gebracht. De tarieven voor de serviceflats bedragen dan:

Tarieven serviceflats

Bedragen in euro’s

2021 2020

1-persoon 262,30 253,10

2-persoons 295,60 285,30

3-persoons of meer 319,50 308,30

Om de nieuwe tarieven te kunnen vergelijken met de huidige tarieven is er een aanname gemaakt 

van het aantal keer dat restafval wordt aangeboden. Dit is gemiddeld 5,6 keer voor een één 

persoon, 9,0 keer voor een twee persoon en 11,7 keer voor een 3 of meer persoonshuishouden 

voor 140 liter kliko. Bij hoogbouw is dit 3 keer zoveel voor een 60 liter zak.

Omgerekend komt dit uit op de volgende bedragen.

Afvalstoffenheffing

Bedragen in euro’s

2021 2020

Tarieven

1-persoon 251,16 242,36

2-persoons 284,83 274,93

3-persoons of meer 319,58 308,38

Wijziging t.o.v. vorig jaar 3,6%
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De geraamde opbrengsten voor de afvalstoffenheffing bedragen op basis van de bovengenoemde 
tarieven € 4.007.000.

Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening op de heffing en de invordering van 
afvalstoffenheffing 2021” treft u aan bij dit voorstel.

Rioolheffing
Bij de behandeling van de begroting 2021 op 4 november 2020 heeft de raad een amendement 
aangenomen om de rioolheffing voor woningen voor woningen te verhogen met 5,45% en de 
rioolheffing voor niet-woningen te verhogen tot 100% kostendekking. Dit laatste betekent dat de 
tarieven voor niet-woningen met 10,56% worden verhoogd.
De tarieven voor de rioolheffing worden daarmee als volgt:

Tarieven rioolheffing

Bedragen in euro’s

2021 Voorstel 2021

Begroting

2020

Woning

Eigenaar, per aansluiting per jaar 119,27 120,79 113,08

Gebruiker, 1 persoon 75,13 76,08 71,23

Gebruiker, 2 personen 150,26 152,16 142,46

Gebruiker, 3 of meer personen 225,39 228,24 213,69

Niet-woning

Eigenaar per aansluiting per jaar 390,69 353,38 353,38

Gebruiker, per 250 m3 afgevoerd water 213,05 192,70 192,70

Stijging t.o.v. vorig jaar (woningen) 5,48% 6,8%

Stijging t.o.v. vorig jaar (niet 

woningen)

10,56% 0,0%

De geraamde opbrengsten voor de rioolheffingen 2021 op basis van bovengenoemde tarieven 
bedragen € 4.242.000. Deze is gelijk aan de opbrengst in de begroting 2021.

Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening op de heffing en de invordering van 
rioolheffing 2021” treft u aan bij dit voorstel.

Leges
Onder de leges vallen alle legestarieven. Deze tarieven zijn in drie besluiten weergegeven, 
namelijk:
 Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening op de heffing en invordering leges 2021”.
 Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening op de heffing en de invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2021”;
 Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening op de heffing en de invordering van 

marktgelden 2021”.

Tarieventabel behorend bij de Verordening leges 2021
De tarieventabel maakt deel uit van de verordening. In de tarieventabel zijn diensten opgenomen 
waarvoor de meeste gemeenten leges heffen. 
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Indeling van de tarieventabel
Gelet op artikel 229b van de Gemeentewet en de (on)mogelijkheden tot kruissubsidiëring als 
gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de 
tarieventabel in drie titels onderverdeeld:

 titel 1 Algemene dienstverlening;
 titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning;
 titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn.

Niet alle hoofdstukken uit het model tarieventabel zijn overgenomen. De bedoeling is om de 
tarieventabel overzichtelijk te houden en alleen tarieven te noemen die van wezenlijk belang zijn. 
Hiermee wordt een bijdrage geleverd om de lastendruk te verlagen. Dit kan betekenen dat 
bepaalde inkomsten misgelopen kunnen worden maar dit zal qua omvang minimaal zijn.

Er wordt een trendmatige mutatie van 2,45% op de tarieven toegepast. Waar een wettelijk 
(maximum) tarief geldt worden deze, waar nodig aangepast naar dit wettelijk (maximale) tarief.

Toelichting aanpassingen titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 

leefomgeving/omgevingsvergunning 

Bij de behandeling van de perspectiefnota in 2019 heeft de raad het college opgedragen te komen 

tot een kostendekkend tarief voor de(bouw)leges. Daarom hebben wij samen met bureau “De ANG 

connectie” onderzocht hoe we onze (bouw)leges kostendekkend kunnen maken. 

Vanaf november start een vervolgonderzoek waarin gekeken wordt naar de effecten van 

Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op de leges met ingang van 

2022, op basis van de variabelen 2021.

Grondslag bouwleges

Momenteel worden de leges berekend op basis van het aantal kubieke meter inhoud van een 

object. Het aantal kuubs wordt vermenigvuldigd met het in de legesverordening opgenomen tarief 

voor de gebruiksfunctie. Omdat de afgelopen jaren hier alleen een inflatiecorrectie op is toegepast 

en er niet gecontroleerd is of deze bedragen nog zijn afgestemd op de huidige economische 

situatie, kan sprake zijn van enige scheefgroei. Daarom is op dit moment een volledige 

onderbouwing ten aanzien van de kubieke meterprijzen in relatie tot de ingediende aanvragen 

omgevingsvergunning niet aanwezig en kunnen ook de effecten in het kader van de Omgevingswet 

en de Kwaliteitsborging voor het Bouwen lastig worden bepaald. Bovendien wijkt onze 

berekeningsmethodiek af van wat wordt gehanteerd bij andere gemeenten die bouwtaken hebben 

ingebracht bij de ODRA. Hierdoor is het lastig om onze tarieven te vergelijken met die van 

omringende gemeenten.

In lijn met de motie “Bouw- en Milieuleges” aangenomen door uw raad op 26 juni 2019 hebben we 

onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de bouwleges kostendekkend te maken. Daarbij 

hebben we gekozen om de hoogte van de leges af te laten hangen van een bouwsom die bepaald is 

met behulp van de ROEB lijst. Deze meer verfijnde methode (van leges op basis van bouwsom) 

wordt landelijk steeds vaker toegepast. De ROEB lijst, die is opgesteld door het Regionaal Overleg 

Eindhoven Bouwtoezicht, is een lijst van prijzen voor bouwwerken die door deskundigen is 

vastgesteld aan de hand van marktgegevens. In deze ROEB lijst zijn de meest gangbare 

bouwwerken opgenomen en is per object/categorie een nadere uitsplitsing gemaakt met een prijs 

per kuub (inhoud) of per vierkante meter (m2). De ROEB lijst wordt in beginsel jaarlijks 

geactualiseerd aan de hand van de meest gangbare eenheidsprijzen die per object worden betaald. 
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Hierdoor sluit deze lijst goed aan op de praktijk. Met de ROEB lijst bepaal je een “fictieve 

bouwsom”. Dit doe je door het aantal kuub ’s (of m2) te vermenigvuldigen met de prijs per kuub (of 

m2) voor dat object. Het voordeel hiervan is dat de bouwsom niet afhankelijk is van het tarief van 

de aannemer of van (eventueel duurdere) duurzame maatregelen. Bovendien bevat deze lijst een 

grote verscheidenheid aan soorten bouwwerken, waardoor minder discussie ontstaat. 

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek had tot doel te komen tot een kostendekkendheid format voor titel 2 van de 

legesverordening. Hiermee kunnen we dan jaarlijks op eenvoudige wijze een inschatting maken van 

de leges die we moeten heffen om kostendekkend te zijn. Hierbij hebben we voornamelijk gekeken 

naar de bouwleges. 

Voor het opstellen van het format hebben we de aanvragen voor de bouwactiviteit afgezet tegen de 

nieuwe indeling van de tarieventabel, waarbij de bouwcategorieën dus zijn ingedeeld op basis van 

bouwsom. Dit resulteerde voor 2018, 2019 en 2020 in een bepaald aantal aanvragen per categorie. 

Van deze aanvragen per categorie werd vervolgens (per jaar) de gemiddelde bouwsom en het 

gemiddelde legesbedrag bepaald.

Vervolgens is op basis van het werkprogramma 2021 van de ODRA een inschatting gemaakt van 

het aantal bouwaanvragen voor 2021 en in welke categorie deze bouwaanvragen vallen. 

Gemeentelijke projectmedewerkers hebben aangegeven welke grote projecten er komend jaar 

waarschijnlijk gerealiseerd worden, waarna de ODRA een inschatting heeft gemaakt van de 

bijbehorende bouwsommen (voor de bouwcategorieën boven €1.000.000). 

De aantallen overige aanvragen (niet zijnde bouw) zijn geschat op basis van de realisatie door de 

ODRA in voorgaande jaren en een inschatting van de betrokken vakafdelingen. 

Baten 

Om de baten te berekenen is een (concept) tarief overeengekomen voor de verschillende 

bouwcategorieën. Met de gemiddelde bouwsom is per bouwcategorie aan de hand van deze 

tarieven het gemiddelde legesbedrag per aanvraag uitgerekend. Het gemiddelde legesbedrag is 

vervolgens vermenigvuldigd met de te verwachtte aanvragen uit de betreffende bouwcategorie. 

Hierbij is ervoor gekozen om het tarief voor de kleine bouwwerken (tot €25.000) te zetten op 4,5% 

van de bouwsom met een minimumbedrag van €450. Dit percentage loopt geleidelijk af tot 1,6% 

voor bouwwerken van meer dan €5.000.000. Uiteindelijk is het streven maximale 

kostendekkendheid van de leges. Aanpassing en verhoging van de legestarieven is dan ook 

noodzakelijk. Door juist de leges voor kleine aanvragen te verhogen zijn deze aanvragen nog 

steeds niet kostendekkend, maar hierdoor wordt het risico aan de opbrengstenkant wel meer 

gespreid. 

De tarieven kunnen vanzelfsprekend nog gewijzigd worden. Dit kan door het aanpassen van het 

percentage maar ook door het wijzigen van de indeling in bouwcategorieën. Mochten de tarieven 

aangepast worden dan veranderen de baten vanzelfsprekend ook. Maximale kostendekkendheid 

zou dan wel het uitgangspunt moeten blijven. (In beginsel per titel , maar vanuit de wetgeving 

bezien mag het over de algehele legesverordening worden beoordeeld.)
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De baten voor overige vergunningen uit titel 2 zijn berekend door de verwachtte aantallen te 

vermenigvuldigen met het legestarief van 2021. Het in het onderzoek gebruikte tarief 2021 voor de 

overige vergunningen (dus geen bouw) kwam overeen met het tarief van 2020. 

Hierover heeft dus nog geen indexering plaatsgevonden. Hiermee komt het totaal aan baten per 

2021 uit op €833.400. Of deze inkomsten uiteindelijk echt worden gehaald kan nooit met zekerheid 

worden gezegd. Het blijft altijd afhankelijk van het aantal en soort aanvragen dat in 2021 wordt 

ingediend. 

De geraamde baten voor 2021 liggen hoger dan het begrote bedrag van € 556.000. Voorstel is om 

dit verschil op te nemen in een nieuw te vormen egalisatie reserve leges voor dienstverlening 

vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning. In een jaar dat er meer grote 

bouwwerken zijn zal dan een toevoeging worden gedaan aan deze reserve. Terwijl in een jaar dat 

er minder grote bouwwerken zijn een aanspraak wordt gedaan op deze reserve. Deze werkwijze zal 

dan financieel worden verwerkt in de voorjaarsnota 2021.

Voor het instellen van de reserve zijn de volgende argumenten aan te voeren:

1. Door het vormen van een egalisatie reserve kunnen schommelingen van de tarieven 

worden voorkomen. Jaarlijks kan het aantal grote bouwwerken fluctueren. Indien deze 

fluctuatie wordt meegenomen bij bepaling van de tarieven dan heeft dit grote invloed op 

deze tarieven indien wordt vastgehouden aan een bepaald dekkingspercentage. 

2. De reserve kan ook worden ingezet om risico’s op te vangen als de vergunning aanvraag 

voor (grote) bouwwerken niet in het betreffende jaar worden gedaan. Hiermee wordt 

voorkomen dat in loop van het jaar grote nadelen gemeld moeten worden. Deze kunnen 

dan gedekt worden uit de reserve. Op het moment dat deze aanvraag later worden gedaan 

dan kan het voordeel weer worden toegevoegd aan de reserve.

3. De omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op de leges worden 

met ingang van 2022 ingevoerd. Deze ontwikkeling heeft invloed op de verwachte leges 

opbrengsten. Het is nog onzeker wat het effect hiervan is op de leges inkomsten.

Als we kijken naar het verleden was er ook al sprake van fluctuatie binnen de jaarlijkse inkomsten. 

In onderstaande overzicht geeft de ontwikkeling van de periode 2015-219 weer.

Gerealiseerde leges opbrengsten bouwvergunningen Bedrag (* € 1.000)

2015 295

2016 637

2017 504

2018 701

2019 489

Kosten

Voor de kosten van de ODRA is aansluiting gezocht bij het werkplan. Deze kosten zijn als volgt 

berekend: 

 Verwachtte aantallen * gemiddelde tijdsbesteding ODRA * uurtarief ODRA 
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Bij de gemiddelde tijdsbesteding is rekening gehouden met de aan de vergunningverlening toe te 

rekenen kosten alsmede de toerekenbare toezichtsuren (tot het moment aan oplevering van het 

bouwwerk). De kosten van handhaving, beleid en bezwaar- en beroep zijn buiten beschouwing 

gelaten omdat dit volgens de regelgeving niet is toegestaan.

Daarnaast is de eigen inzet van de gemeente berekend. Dit is gedaan door: 

 Verwachtte aantallen * opgegeven tijdsbesteding vakafdeling * uurtarief medewerker

Over deze kosten wordt een opslag voor de overhead toegepast 

Verder zijn vanuit de begroting de lasten voor de welstandsadviezen en de BTW component van de 

ODRA aan lasten meegenomen. 

Kostendekkendheid

Het uiteindelijke kostendekkendheidspercentage is vervolgens berekend door de totale baten te 

delen door de totale kosten. Dit komt voor 2021, met inbegrip van de extracomptabele lasten 

(overhead en BTW) omdat dit wettelijk toegestane kosten zijn, voor titel 2 uit op een 

kostendekkendheidspercentage van 85,1 %.

Indien de BTW buiten beschouwing wordt gelaten omdat dit geen echte kosten zijn (zijn declarabel 

bij de BTW compensatiefonds) dan bedraagt het percentage 98,9%. 

Dit blijft natuurlijk altijd een inschatting. Als een aantal grote projecten uiteindelijk toch niet 

doorgaat heeft dat grote negatieve invloed op het kostendekkendheidspercentage en daarmee de 

baten die op realisatieniveau worden behaald.

Kanttekeningen

De leges met name voor de kleine bouwwerken zijn wellicht wat aan de hoge kant in vergelijking 

met omliggende gemeenten. Dit is echter een bewuste keuze. Tegelijkertijd zijn de leges voor de 

kleine bouwwerken nog steeds niet kostendekkend. Dat is geen probleem zolang er grote 

bouwwerken worden gerealiseerd en hiertegenover legesinkomsten staan. Afgelopen jaar zijn er 

echter een aantal grote bouwwerken niet gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een groot tekort op de 

verwachtte legesinkomsten. Door het verhogen van de leges voor kleine bouwwerken wordt dit 

risico wat meer gespreid, maar niet weggenomen. Ook voor dit jaar staan er een aantal grote 

bouwwerken op de planning. Mochten deze om welke reden dan ook toch niet doorgaan dan zullen 

ook in 2021 de leges niet kostendekkend zijn. 

Tarieventabel behorend bij de verordening heffing en invordering van 
lijkbezorgingrechten 2021
Er wordt een trendmatige mutatie van 2,45% op de tarieven toegepast. 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021
Er wordt een trendmatige mutatie van 2,45% op de tarieven toegepast.

Kanttekeningen
Geen

Draagvlak
Met de Begroting 2021 zijn de uitgangspunten voor de bepaling van de tarieven voor 2021 
vastgesteld.
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Voorstel aan de raad

Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling door de raad zal de heffing van de belastingen en leges gebaseerd worden op de 
nieuwe tarieven voor het jaar 2021.

Communicatie
Na vaststelling van de verordeningen dienen deze in overeenstemming met de artikelen 139 en 
140 van de Gemeentewet bekendgemaakt te worden.

Financiële consequenties
Het vaststellen van de tarieven voor het jaar 2021 heeft tot gevolg dat de ramingen uit de 
Begroting 2021 gerealiseerd kunnen worden.

Juridische consequenties
Hoewel de tarieven al in de Begroting 2021 zijn vermeld en de begroting door de raad is 
vastgesteld, biedt dit geen formele basis voor de heffing. Artikel 217 van de Gemeentewet stelt nl. 
dat het tarief en alle overige bepalingen betreffende de heffing in een belastingverordening dient te 
zijn vastgelegd. Door het vaststellen van de belastingverordeningen krijgen de tarieven de 
benodigde formele basis voor de heffing.

Personele consequenties
Geen

WMO-aspecten
Geen

Gezondheid
Geen

Duurzaamheid
Geen

Effect op vermindering regeldruk
Geen

Standpunt O.R. 
Geen

Alternatieven 
Geen

Onderwerp

Tarieven lokale heffingen 2021

Datum Kenmerk Pagina

17 november 2020 129219 10 van 10


	Totaal
	8.933
	8.683
	7.203

