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Geadviseerd besluit
1. Mogelijkheid creëren voor het verlenen van ontheffingen voor de afvalstoffen- en rioolheffing bij 

afname van de samenstelling van huishoudens
2. Het invoeren van precariobelasting
3. De (wijzigings)verordeningen 2016 met betrekking tot lokale heffingen vaststellen.
4. De tarieven voor lokale heffingen voor 2016 vaststellen.

Toelichting op beslispunten
Door het vaststellen van de Begroting voor het jaar 2016, hebt u de te behalen opbrengsten uit 
gemeentelijke belastingen, heffingen en retributies vastgesteld. Daarnaast hebt u door het 
vaststellen van de begroting de intentie uitgesproken om precariobelasting in te voeren. In de 
begroting 2016 zijn binnen de paragraaf lokale heffingen de uitgangspunten weergegeven die de 
tarieven voor 2016 bepalen. Dit betekent dat voor 2016 de tarieven voor belastingen, heffingen en 
leges moeten worden aangepast ten opzichte van de tarieven 2015. 

Beoogd effect
Het realiseren van de begrote opbrengsten conform de begroting 2016.

Kader
Alle verordeningen zijn gebaseerd op diverse wetgeving zoals de Gemeentewet en wet 
milieubeheer. Daarnaast is door het vaststellen van de begroting 2016 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 2016 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de 
gemeentelijke belastingen, heffingen en retributies. Hieronder worden de vast te stellen tarieven 
voor 2016 weergegeven. Daarnaast wordt ingegaan op de wijzigingen van de legesverordening.

Onroerende zaakbelasting (OZB) en roerende zaakbelasting (RZB) 
Als gevolg van een amendement op de begroting 2016 om de OZB niet te verhogen als gevolg van 
de afschaffing van de hondenbelasting, zijn de tarieven voor de OZB en RZB van de begroting 2016 
aangepast. De tarieven worden daarmee als volgt:
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Tarief OZB 2016

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed

2015

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed

Woning

Eigenaar 0,1209 0,1204

Niet-woning

Eigenaar 0,2407 0,2376

Gebruiker 0,1969 0,1930

Totaal 0,4376 0,4306

Op basis van deze uitgangspunten bedraagt de totale opbrengst OZB voor 2016 € 6.278.000. De 
opbrengst OZB die hierdoor behaald moet worden heeft betrekking op het huidige areaal.

De raadsbesluiten tot vaststelling van de “Verordening tot 5e wijziging op de heffing en de 
invordering van onroerende zaakbelastingen 2011” en de “Verordening tot 5e wijziging op de 
heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2011” treft u aan bij 
dit voorstel.

Hondenbelasting
Als gevolg van een amendement op de begroting 2016 om de hondenbelasting te continueren, 
worden de tarieven voor 2016 daarmee als volgt:

Hondenbelasting

Bedragen in euro’s

2016 2015

Eerste hond 63,10 62,60

Tweede hond 105,30 104,50

Derde en volgende hond 147,50 146,30

Stijging t.o.v. vorig jaar 0,8% 1,6%

De geraamde opbrengsten hondenbelasting bedragen o.b.v. bovengenoemde tarieven € 195.000.

Het raadsbesluit tot vaststelling van “Verordening tot 5e 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 2016 
worden vastgesteld. De tarieven worden daarmee als volgt:

Toeristenbelasting

Bedragen in euro’s

2016 2015

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.
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De verordening wordt aangepast waardoor het mogelijk is om een voorlopige aanslag 
toeristenbelasting in het lopende jaar op te leggen. Hierdoor neemt het risico af dat de 
toeristenbelasting oninbaar wordt.

Het raadsbesluit tot vaststelling van “Verordening tot 3e wijziging op de heffing en de invordering 
van toeristenbelasting 2011” treft u aan bij dit voorstel.

Precariobelasting
Met ingang van 2016 kent de gemeente Renkum de precariobelasting op kabels en leidingen. 
Hiermee worden de kabels en leidingen in, op en boven de gemeentegrond belast met een heffing. 
Een haalbaarheidsonderzoek dat in 2015 is uitgevoerd wijst uit dat bij een tariefstelling van € 3,00 
per strekkende meter een netto opbrengst van € 10.000 gerealiseerd kan worden.

Het raadsbesluit tot vaststelling van “Verordening op de heffing en de invordering van 
Precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2016” 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.

Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden ten opzichte van de begroting 2016 aangepast. 
Voorgesteld wordt om de verordening aan te passen waardoor het mogelijk is om een ontheffing 
aan te vragen als de samenstelling van het huishouden in het heffingsjaar afneemt. Op basis van 
ervaringen uit het verleden zullen hierdoor de inkomsten met ongeveer € 7.000 afnemen. Om deze 
afname van de inkomsten te kunnen opvangen wordt voorgesteld om de tarieven te verhogen 
zodat de begrote opbrengst kan worden gerealiseerd. Deze extra verhoging van de tarieven 
bedraagt 0,2%.

De tarieven worden daarmee als volgt:

Afvalstoffenheffing

Bedragen in euro’s

2016

Met ontheffing

2016

Zonder 

ontheffing

2015

Tarieven

1-persoon 219,40 219,20 217,90

2-persoons 250,00 249,50 248,20

3-persoons of meer 280,70 280,20 278,80

Wijziging t.o.v. vorig jaar 0,7% 0,5% 0,8%

De geraamde opbrengsten voor de afvalstoffenheffing bedragen op basis van de bovengenoemde 
tarieven € 3.408.000.

Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening tot 5e wijziging op de heffing en de 
invordering van afvalstoffenheffing 2011” treft u aan bij dit voorstel.

Rioolheffing
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Op basis van ‘Water stroomt’ (vGRP+ 2016-2020) worden de tarieven voor de rioolheffing 
berekend. Hierbij is uitgegaan van 2% inflatie en een extra stijging van 0,29% van de opbrengsten. 
Daarnaast wordt voorgesteld om de verordening aan te passen waardoor het mogelijk is om een 
ontheffing aan te vragen als de samenstelling van het huishouden in het heffingsjaar afneemt. Op 
basis van ervaringen uit het verleden zullen hierdoor de inkomsten met ongeveer € 13.000 
afnemen. Om deze afname van de inkomsten te kunnen opvangen wordt voorgesteld om de 
tarieven voor het gebruikersdeel van woningen te verhogen zodat de begrote opbrengst kan 
worden gerealiseerd. Deze extra verhoging van de tarieven gebruikers  woningen bedraagt 0,9%.

De tarieven worden daarmee als volgt:

Tarieven rioolheffing

Bedragen in euro’s

2016

Met ontheffing

2016

Zonder 

ontheffing

2015

Woning

Eigenaar, per aansluiting per jaar 89,89 89,89 87,49

Gebruiker, 1 persoon 56,69 56,21 54,72

Gebruiker, 2 personen 113.38 112,43 109,44

Gebruiker, 3 of meer personen 170,07 168,64 164,16

Niet-woning

Eigenaar per aansluiting per jaar 353,38 353,38 353,38

Gebruiker, per 250 m3 afgevoerd 

water

192,70 192,70 192,70

Stijging t.o.v. vorig jaar 

(eigenaar woningen)

2,7% 2,7% -0,38%

Stijging t.o.v. vorig jaar 

(gebruiker woningen)

3,6% 2,7%

De geraamde opbrengsten voor de rioolheffingen 2016 op basis van bovengenoemde tarieven 
bedragen € 3.292.000

Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening tot 5e 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:

 Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening tot 3e wijziging op de heffing en 
invordering leges 2014” treft u aan bij dit voorstel.

 Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening tot 4e wijziging op de heffing en de 
invordering van lijkbezorgingsrechten 2010” met de tarieventabel behorend bij de 
gewijzigde verordening heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2010;

 Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening tot 3e wijziging op de heffing en de 
invordering van marktgelden 2011”.

Tarieventabel behorend bij de Verordening leges 2016
De tarieventabel maakt deel uit van de verordening. In de tarieventabel zijn diensten opgenomen 
waarvoor de meeste gemeenten leges heffen. 

Indeling van de tarieventabel

Onderwerp

Tarieven lokale heffingen

Datum Kenmerk Pagina

17 november 2015 137389 4 van 6



Voorstel aan de raad

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.

In de verordening wordt artikel 10 gewijzigd door de verwijzing naar basis registratie personen in 
plaats van gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

De trendmatige mutatie van 0,77% op de tarieven hebben tot gevolg dat de tarieven 2016, waar dit 
wettelijk mogelijk is, worden verhoogd met dit percentage.

Met betrekking tot de gemeentelijke tarieven van huwelijken is gekeken naar de kosten die door de 
gemeente gemaakt worden voor huwelijken. Omdat de kosten voor huwelijken op het 
gemeentehuis hoger zijn dan voor huwelijken buiten het gemeentehuis worden de gemeentelijke 
tarieven aangepast. Daarnaast wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het tijdstip van het 
huwelijk met uitzondering de huwelijken op zaterdag. De kosten voor huwelijken op zaterdag op het 
gemeentehuis zijn hoger dan doordeweeks omdat dan het gemeentehuis gesloten is. 
Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke tarieven voor huwelijken op het gemeentehuis zullen 
stijgen met 40% op vrijdagmiddag, 20% op zaterdag en 70% op de overige dagen. De tarieven voor 
huwelijken op locaties buiten het gemeentehuis dalen. Deze daling varieert van 0% tot 35%.

Tarieventabel behorend bij de verordening heffing en invordering van 
lijkbezorgingrechten
De tarieven voor lijkbezorgingsrechten worden met de trendmatige stijging van 0,77% verhoogd.

Verordening tot 3e wijziging op de heffing en de invordering van marktgelden 2011
De tarieven voor lijkbezorgingsrechten worden met de trendmatige stijging van 0,77% verhoogd.

Daarnaast wordt in de verordening geregeld dat bij facturering van de marktgelden een 
kortingsregeling wordt toegepast. Doel hiervan is het beperken van administratieve lasten en 
contant geldverkeer.
De kortingspercentages zijn als volgt:

 20 procent bij betaling per jaar 
 15 procent bij betaling per half jaar
 10 procent bij betaling per kwartaal.

Kanttekeningen
Geen

Draagvlak
Met de Begroting 2016 worden de uitgangspunten voor de bepaling van de tarieven voor 2016 

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 2016.
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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 2016 heeft tot gevolg dat de ramingen uit de 

Begroting 2016 gerealiseerd kunnen worden.

Juridische consequenties
Hoewel de tarieven al in de Begroting 2016 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

Duurzaamheid
Geen

Effect op vermindering regeldruk
Geen

Alternatieven 
Geen
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