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Geadviseerd besluit 
1. De (wijzigings)verordeningen 2015 (6 stuks) met betrekking tot lokale heffingen 
 vaststellen. 
2. De tarieven voor lokale heffingen voor 2015 vaststellen. 
 

Toelichting op beslispunten 
Door het vaststellen van de Begroting voor het jaar 2015, hebt u de te behalen opbrengsten uit 
gemeentelijke belastingen, heffingen en retributies vastgesteld. In de begroting 2015 zijn binnen 
de paragraaf lokale heffingen de uitgangspunten weergegeven die de tarieven voor 2015 bepalen. 
Dit betekent dat voor 2015 de tarieven voor belastingen, heffingen en leges moeten worden 
aangepast ten opzichte van de tarieven 2014.  

 

Beoogd effect 
 

Het realiseren van de begrote opbrengsten conform de begroting 2015. 

 

Kader 
Alle verordeningen zijn gebaseerd op diverse wetgeving zoals de Gemeentewet en wet 
milieubeheer. Daarnaast is door het vaststellen van de begroting 2015 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. 

 

Argumenten 
In paragraaf 1: Lokale heffingen van de Begroting 2015 zijn de uitgangspunten opgenomen voor 

de gemeentelijke belastingen, heffingen en retributies. Hieronder worden de vast te stellen 

tarieven voor 2015 weergegeven. Daarnaast wordt ingegaan op de wijzigingen van de 

legesverordening. 

 

Onroerende zaakbelasting (OZB) en roerende zaakbelasting (RZB)  

De tarieven voor de OZB en RZB kunnen ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2015 worden 

vastgesteld. De tarieven worden daarmee als volgt: 
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Tarief OZB 2015 

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed 

2014 

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed 

Woning   

Eigenaar 0,1204 0,1149 

   

Niet-woning   

Eigenaar 0,2376 0,2255 

Gebruiker 0,1930 0,1830 

Totaal 0,4306 0,4085 

 
Op basis van deze uitgangspunten bedraagt de totale opbrengst OZB voor 2015 € 6.220.000. De 

opbrengst OZB die hierdoor behaald moet worden heeft betrekking op het huidige areaal. 

 

De raadsbesluiten tot vaststelling van de “Verordening tot 4e wijziging op de heffing en de 

invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011” en de “Verordening tot 4e wijziging op de 

heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2011” treft u aan bij 

dit voorstel. 

 

Hondenbelasting 

Voor het houden van honden en katten geldt sinds 1 juli 2014 het Besluit houders van dieren. Dit 

heeft invloed op artikel 3 Vrijstellingen. Hieronder wordt deze aanpassing toegelicht. 

Uit een oogmerk van billijkheid en/of praktische uitvoerbaarheid van de hondenbelasting is in de 

verordening een aantal objectieve vrijstellingen opgenomen. 

Voor het houden van honden en katten geldt sinds 1 juli 2014 het Besluit houders van dieren. 

Hoofdstuk 3, paragraaf 2, van dat besluit geeft regels voor het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, 

houden ten behoeve van opvang van of fokken met gezelschapsdieren. Dit besluit bevat geen 

definitie van ‘hondenasiel’. In het eerste lid is de definitie opgenomen die stond in het vóór 1 juli 

2014 geldende Honden- en kattenbesluit 1999 en daaraan toegevoegd dat de locatie als inrichting 

moet zijn aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren. Dit 

betekent dat de vrijstelling alleen geldt voor bedrijfsmatige asielopvang, zoals ook het geval was 

vóór 1 juli 2014. Een hondenpension valt niet onder de definitie van hondenasiel. Een pension is 

een aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes, niet zijnde een asiel, bestemd of gebruikt voor 

het in bewaring houden van honden of katten, bijvoorbeeld in geval van vakantie of langdurige 

afwezigheid van de houder. In het tweede lid zijn de vrijstellingen opgenomen. 

In de onderdelen a en b zijn vrijstellingen opgenomen voor blindengeleidehonden en 

geleidehonden voor gehandicapten. Ten opzichte van de verordening hondenbelasting van 2011 is 

de vrijstelling voor geleidehonden voor gehandicapten niet langer beperkt tot honden die door de 

stichting Hulphond Nederland ter beschikking zijn gesteld. Dit omdat gebleken is dat er meerdere 

instanties zijn die honden vergelijkbaar opleiden en ter beschikking stellen. Een beperking van de 

vrijstelling tot honden van alleen de stichting Hulphond Nederland levert mogelijk strijd op met het 

gelijkheidsbeginsel. 

De term ‘in hoofdzaak’ betekent in de fiscaliteit: 70% of meer en is aan de desbetreffende 

vrijstellingsbepalingen toegevoegd om te benadrukken dat het in hoofdzaak moet gaan om 

hulphonden. Aan de andere kant is het onredelijk te verwachten dat hulphonden niet ook als 

gezelschapsdier mogen fungeren. Om die reden is de vroeger in de verordening voorkomende term 

‘uitsluitend’ vervangen door ‘in hoofdzaak’. 

In de onderdelen c en d zijn vrijstellingen opgenomen voor honden in een asiel of voor honden die 

bedrijfsmatig voor verkoop worden aangehouden. Zowel voor het bedrijfsmatig uitoefenen van een 

asiel als het bedrijfsmatig verhandelen van honden stelt het Besluit houders van dieren nadere 

regels. Deze regels komen erop neer dat deze bedrijfsmatige activiteiten alleen kunnen worden 

verricht indien rekening wordt gehouden met de nadere regels voor het houden en verzorgen van 

dieren.  
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De inrichting waarin de activiteiten plaatsvinden moet bij de Minister van Economische Zaken 

worden aangemeld. De minister verstrekt de inrichting een uniek nummer. Een beroep op de 

vrijstellingen kan dus worden getoetst. 

 

De tarieven voor de hondenbelasting kunnen ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2015 

worden vastgesteld. De tarieven worden daarmee als volgt: 

 

Hondenbelasting 

Bedragen in euro’s 

2015 2014 

Eerste hond 62,60 62,70 

Tweede hond 104,50 104,60 

Derde en volgende hond 146,30 146,50 

Stijging t.o.v. vorig jaar -0,1% 1,6% 

 

De geraamde opbrengsten hondenbelasting bedragen o.b.v. bovengenoemde tarieven € 194.000. 

 

Het raadsbesluit tot vaststelling van “Verordening tot 4e wijziging op de heffing en de invordering 

van hondenbelasting 2011” treft u aan bij dit voorstel. 

 

Toeristenbelasting 

De tarieven voor de toeristenbelasting kunnen ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2015 

worden vastgesteld. De tarieven worden daarmee als volgt: 

 

Toeristenbelasting 

Bedragen in euro’s 

2015 2014 

Tarief per overnachting voor:   

Hotels 1,75 1,75 

Campings 0,95 0,95 

Stijging t.o.v. vorig jaar 

hotels 

campings 

 

0,0% 

0,0% 

 

6,1% 

5,6% 

De geraamde opbrengsten toeristenbelasting bedragen o.b.v. bovengenoemde tarieven € 349.000. 

 

Omdat de tarieven niet wijzigen ten opzichte van de tarieven 2014 is er geen wijziging nodig van 

de verordening. 

 

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 door toepassing van de inflatiecorrectie. In het vervolg van dit voorstel wordt 

achtereenvolgens ingegaan op de heffingen en de retributies. 

 

Heffingen 

Binnen de gemeente worden met ingang van 2006 twee heffingen gehanteerd, namelijk de 

afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Met ingang van 2010 wordt niet meer gesproken over 

rioolrecht maar over rioolheffing. 

 

Afvalstoffenheffing 

De tarieven voor de afvalstoffenheffing kunnen ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2015 

worden vastgesteld. De tarieven worden daarmee als volgt: 
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Afvalstoffenheffing 

Bedragen in euro’s 

2015 2014 

Tarieven   

1-persoon 217,90 220,20 

2-persoons 248,20 250,70 

3-persoons of meer 278,80 281,60 

Wijziging t.o.v. vorig jaar -1,0% 0,8% 

 

De geraamde opbrengsten voor de afvalstoffenheffing bedragen op basis van de bovengenoemde 

tarieven € 3.388.000. 

 

Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening tot 4e wijziging op de heffing en de 

invordering van afvalstoffenheffing 2011” treft u aan bij dit voorstel. 

 

Rioolheffing 

De tarieven voor de rioolheffing kunnen ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2015 worden 

vastgesteld. De tarieven worden daarmee als volgt: 

 

Tarieven rioolheffing 

Bedragen in euro’s 

2015 2014 

Woning   

Eigenaar, per aansluiting per jaar 87,49 86,21 

Gebruiker, 1 persoon 54,72 53,91 

Gebruiker, 2 personen 109,44 107,83 

Gebruiker, 3 of meer personen 164,16 161,74 

   

Niet-woning   

Eigenaar per aansluiting per jaar 353,38 353,38 

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

   

Stijging t.o.v. vorig jaar (alleen 

woningen) 

1,49% -0,38% 

 
De geraamde opbrengsten voor de rioolheffingen 2015 op basis van bovengenoemde tarieven 

bedragen € 3.218.000 

 

Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening tot 4e wijziging op de heffing en de 

invordering van rioolheffing 2012” treft u aan bij dit voorstel. 

 

Retributies 

Onder de retributies vallen alle legestarieven. Deze tarieven zijn in drie besluiten weergegeven, 

namelijk: 

• De legesverordening. Alleen de tarieventabel behorend bij de verordening leges 2014 bevat 

enige redactionele wijzigingen en aanpassen van landelijke tarieven. Het raadsbesluit tot 

vaststelling van de “Verordening tot 2e wijziging op de heffing en invordering leges 2014” 

treft u aan bij dit voorstel. 

• Lijkbezorgingsrechten. Deze verordening wijzigt niet ten opzichte van de 

wijzigingsverordening van 2014; 

• Marktgelden. Deze verordening wijzigt niet ten opzichte van de wijzigingsverordening van 

2014. 
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Tarieventabel behorend bij de Verordening leges 2014 

De tarieventabel maakt deel uit van de verordening. In de tarieventabel zijn diensten opgenomen 

waarvoor de meeste gemeenten leges heffen.  

 

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 worden maar dit zal qua omvang minimaal zijn. 

 

De trendmatige mutatie van -/- 0,07% op de tarieven is zo gering dat de tarieven hierdoor niet 

worden aangepast. 

 

Kanttekeningen 
Geen 

 

Draagvlak 
Met de Begroting 2015 worden de uitgangspunten voor de bepaling van de tarieven voor 2015 

vastgesteld. 

 

Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling door de raad zal de heffing van de belastingen en retributies gebaseerd worden op 

de nieuwe tarieven voor het jaar 2015. 

 

Communicatie 
Na vaststelling van de verordeningen dienen deze in overeenstemming met de artikelen 139 en 

140 van de Gemeentewet bekendgemaakt en ter inzage gelegd te worden. 

 

Financiële consequenties 
Het vaststellen van de tarieven voor het jaar 2015 heeft tot gevolg dat de ramingen uit de 

Begroting 2014 gerealiseerd kunnen worden. 

 

Juridische consequenties 
Hoewel de tarieven al in de Begroting 2015 zijn vermeld en de Begroting door u 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. 

 

WMO-aspecten 
Geen 
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Duurzaamheid 
Geen 

 

Effect op vermindering regeldruk 
Geen 

 

Alternatieven  

Geen 

 


