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Geadviseerd besluit
1. De  volgende verordeningen 2020 met betrekking tot lokale heffingen vaststellen:

 de Verordening onroerende zaakbelastingen 2020;

 de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020;

 de Verordening hondenbelasting 2020;

 de Verordening toeristenbelasting 2020 

 de Verordening afvalstoffenheffing 2020;

 de Verordening rioolheffing 2020;

 de Verordening leges 2020;

 de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020;

 de Verordening marktgelden 2020;

De tarieven voor lokale heffingen voor 2020 vaststellen.

Toelichting op beslispunten
Door het vaststellen van de Begroting voor het jaar 2020 hebt u de te behalen opbrengsten uit 

gemeentelijke belastingen, heffingen en leges vastgesteld. In de begroting 2020 zijn binnen de 

paragraaf lokale heffingen de uitgangspunten weergegeven die de tarieven voor 2020 bepalen. Dit 

betekent dat voor 2020 de tarieven voor belastingen, heffingen en leges moeten worden aangepast 

ten opzichte van de tarieven 2019.

Beoogd effect
Het realiseren van de begrote opbrengsten conform de begroting 2020.

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

milieubeheer. Daarnaast is door het vaststellen van de begroting 2020 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 2020 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de 
gemeentelijke belastingen, heffingen en leges. Hieronder worden de vast te stellen tarieven voor 
2020 weergegeven. Daarnaast wordt ingegaan op de wijzigingen van de legesverordeningen.

Onroerende zaakbelasting (OZB) en roerende zaakbelasting (RZB) 
Bij de behandeling van de begroting 2020 op 6 november 2019 heeft de raad een amendement 
aangenomen om de OZB 2020 niet extra te verhogen met 4%. De opbrengst OZB 2020 zal hierdoor 
€ 283.000 lager zijn dan het bedrag dat in de begroting is opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de 
tarieven dalen.
In de begroting is uitgegaan van de landelijke ontwikkeling van de WOZ-waarde. Voor de definitieve 
bepaling van de tarieven wordt uitgegaan van de lokale ontwikkeling WOZ-waarde. Deze lokale 
cijfers zijn lager dan de landelijke cijfers. 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 € 7.223.000 te realiseren. In de bijlage 
verloop OZB tarieven zijn deze gevolgen stapsgewijs weergegeven. 
De tarieven worden daarmee als volgt:

Tarief OZB 2020

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed

2019

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed

Woning

Eigenaar 0,1139 0,1182

Niet-woning

Eigenaar 0,2986 0,2886

Gebruiker 0,2335 0,2234

Totaal 0,5321 0,5120

Op basis van deze uitgangspunten bedraagt de totale opbrengst OZB en RZB voor 2020 
€ 7.223.000. De opbrengst OZB die hierdoor behaald moet worden heeft betrekking op het huidige 
areaal.

De raadsbesluiten tot vaststelling van de “Verordening op de heffing en de invordering van 
onroerende zaakbelastingen 2020” en de “Verordening op de heffing en invordering van 
belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020” treft u aan bij dit voorstel.

Hondenbelasting
De tarieven voor de hondenbelasting kunnen ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2020 
worden vastgesteld. De tarieven worden daarmee als volgt:

Hondenbelasting

Bedragen in euro’s

2020 2019

Eerste hond 67,20 65,70

Tweede hond 112,10 109,60

Derde en volgende hond 157,00 153,60

Stijging t.o.v. vorig jaar 2,25%
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De geraamde opbrengsten hondenbelasting bedragen o.b.v. bovengenoemde tarieven € 186.000.

Het raadsbesluit tot vaststelling van “Verordening op de heffing en de invordering van 
hondenbelasting 2020” treft u aan bij dit voorstel.

Toeristenbelasting
De tarieven voor de toeristenbelasting kunnen ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2020 
worden vastgesteld. De tarieven worden daarmee als volgt:

Toeristenbelasting

Bedragen in euro’s

2020 2019

Tarief per overnachting voor:

Hotels 2,10 2,05

Campings en B&B 1,15 1,15

Stijging t.o.v. vorig jaar

hotels

campings en B&B

2,4%

0,0%

De geraamde opbrengsten toeristenbelasting bedragen o.b.v. bovengenoemde tarieven € 466.000.

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 2020” 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 motie afvalstoffenbeleid die is aangenomen tijdens de raadsvergadering van 6 november 2019 
heeft geen effect op de tarieven die in de begroting 2020 zijn opgenomen. De tarieven voor de 
afvalstoffenheffing kunnen ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2020 worden vastgesteld. De 
tarieven worden daarmee als volgt:

Vastrecht tarieven

Bedragen in euro’s

2020 2019

1-persoon 215,90 203,70

2-persoons 232,40 221,80

3-persoons of meer 253,10 243,10
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Variabel tarieven

Bedragen in euro’s

2020 2019

Laagbouw

Per aanbieding restafval met een 140 liter restafval kliko 4,05 3,00

Per aanbieding restafval met een 240 liter restafval kliko 6,75 5,00

Hoogbouw

Per aanbieding restafval met een zak van 60 liter 1,36 1,00

Per aanbieding restafval met een zak van 30 liter 0,68 0,50

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

2020 2019

1-persoon 253,10 233,20

2-persoons 285,30 262,80

3-persoons of meer 308,30 284,10

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

2020 2019

Tarieven

1-persoon 242,36 224,00

2-persoons 274,93 254,70

3-persoons of meer 308,38 285,80

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

De geraamde opbrengsten voor de afvalstoffenheffing bedragen op basis van de bovengenoemde 
tarieven € 3.865.000.

Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening op de heffing en de invordering van 
afvalstoffenheffing 2020” treft u aan bij dit voorstel.

Rioolheffing
De tarieven voor de rioolheffing kunnen ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2020 worden 
vastgesteld. De tarieven worden daarmee als volgt:
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Tarieven rioolheffing

Bedragen in euro’s

2020 2019

Woning

Eigenaar, per aansluiting per jaar 113,08 87,51

Gebruiker, 1 persoon 71,23 62,13

Gebruiker, 2 personen 142,46 124,25

Gebruiker, 3 of meer personen 213,69 186,38

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 (eigenaar woningen) 14,8%

Stijging t.o.v. vorig jaar (gebruiker 

woningen)

14,7%

De geraamde opbrengsten voor de rioolheffingen 2020 op basis van bovengenoemde tarieven 
bedragen € 4.027.000

Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening op de heffing en de invordering van 
rioolheffing 2020” 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 2020”.
 Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening op de heffing en de invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2020”;
 Het raadsbesluit tot vaststelling van de “Verordening op de heffing en de invordering van 

marktgelden 2020”.

Tarieventabel behorend bij de Verordening leges 2020
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.

Er wordt een trendmatige mutatie van 2,25% op de tarieven toegepast. Waar een maximum tarief 
geldt worden deze, waar nodig aangepast naar dit maximale tarief.

In artikel 4 vrijstellingen lid d wordt verwezen naar de nota vrijwilligersbeleid gemeente Renkum. 
Deze nota is niet meer geldig waardoor de tekst als volgt is gewijzigd:
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“het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in bij deze verordening behorende 
tarieventabel, indien:
-  deze aanvraag een besluit betreft op verzoek van een rechtspersoon zonder winstoogmerk,
-  die activiteiten  verricht gericht op de inwoners van de gemeente Renkum, en 
-  waarbij vrijwilligers aan het bestuur deelnemen. 
waarbij een maximum geldt van € 1.000,00.”

Hierbij is alvast vooruitgelopen op de 2e bullit uit de motie kosten en vrijstellingen leges 
evenementenvergunning die op 6 november 2019 is aangenomen bij de behandeling van de 
begroting 2020. De insteek is dat vrijwilligersorganisaties die evenementen voor onze inwoners 
organiseren dan wel andere activiteiten voor onze inwoners verrichten, geen leges hoeven te 
betalen.

Invulling van de ombuigingen van de begroting 2020 om tot kostendekkend tarieven te komen.
Dit betreffen de volgende leges:

 Heffing leges kinderopvang
Met ingang van 2020 worden leges geheven voor kinderopvang om een extra opbrengst te 
realiseren van € 7.000. Voor kinderopvang een bedrag van € 850,00 en voor gastouderschap 
€ 350,00. Deze leges zijn bedoeld om de kosten die hiervoor worden gemaakt te dekken.
 Verhoging leges drank- en horecavergunningen
De leges voor drank- en horecavergunningen worden extra verhoogd naar € 500,00 omdat de 
kosten hiervan hoger zijn dan het tarief van 2019.

 Verhoging leges ontheffing blauwe zone
De leges voor ontheffing blauwe zone zijn niet kostendekkend. Om dit te bereiken worden de 
tarieven verhoogd van € 19,90 naar € 29,75.

 Heffen leges voor gezondheidsverklaring
Met ingang van 2020 worden voor het in behandeling nemen van gezondheidsverklaring leges 
geheven voor de werkzaamheden die hiervoor worden uitgevoerd. Met ingang van 2020 wordt 
hiervoor een bedrag van € 7,25 gevraagd.

Tarieventabel behorend bij de verordening heffing en invordering van lijkbezorgingrechten
Er wordt een trendmatige mutatie van 2,25% op de tarieven toegepast. 
Daarnaast worden de tarieven voor de grafrechten en begraven conform de perspectiefnota 
verhoogd om met € 10.000 om deze kostendekkend te maken vullen. De ombuiging wordt 
evenredig verdeeld over de grafrechten en het begraven. De extra stijging van de grafrechten 
bedraagt 2,5% en die van begraven bedraagt 4,5%.

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020
Er wordt een trendmatige mutatie van 2,25% op de tarieven toegepast.

Kanttekeningen
Geen

Draagvlak
Met de Begroting 2020 worden de uitgangspunten voor de bepaling van de tarieven voor 2020 

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 2020.
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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. De officiële 

bekendmaking en tekstplaatsing wordt gedaan via www.overheid.nl. 

Financiële consequenties
Het vaststellen van de tarieven voor het jaar 2020 heeft tot gevolg dat de ramingen uit de 

Begroting 2020 gerealiseerd kunnen worden.

Juridische consequenties
Hoewel de tarieven al in de Begroting 2020 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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Bijlage verloop tarieven OZB

In de begroting 2020 zijn de volgende tarieven opgenomen om een opbrengst van € 7.506.000 te 
realiseren (incl. 2,25% inflatie en 4 % extra verhoging OZB).

Tarief OZB volgens de 

begroting 2020

2020

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed

2019

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed

Woning

Eigenaar 0,1151 0,1182

Niet-woning

Eigenaar 0,3031 0,2886

Gebruiker 0,2370 0,2234

Totaal 0,5401 0,5120

Tijdens de begrotingsbehandeling is een amendement aangenomen om de extra verhoging van de 
OZB met 4% over 2020 niet door te voeren. Dit heeft tot gevolg dat de tarieven dalen om een 
opbrengst van € 7.223.000 te realiseren.

Tarief OZB begroting 2020 

inclusief amendement

2020

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed

2019

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed

Woning

Eigenaar 0,1108 0,1182

Niet-woning

Eigenaar 0,2917 0,2886

Gebruiker 0,22181 0,2234

Totaal 0,5401 0,5120

Bij de berekening van de tarieven voor begroting 2020 is uitgegaan van de landelijke waarde 
ontwikkeling van de WOZ-waarde. Voor de bepaling van de definitieve tarieven wordt uitgegaan 
van de lokale waardeontwikkeling van de WOZ-waarde. De lokale waardeontwikkeling is lager dan 
de landelelijke ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat de tarieven zullen stijgen ten opzichte van de 
hierboven genoemde tarieven om een opbrengst van € 7.223.000 te kunnen realiseren.

Tarief OZB begroting 2020 

inclusief amendement en 

actuele waardeontwikkeling

2020

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed

2019

Tarief in % van de waarde 

onroerend goed

Woning

Eigenaar 0,1139 0,1182

Niet-woning

Eigenaar 0,2986 0,2886

Gebruiker 0,2335 0,2234

Totaal 0,5321 0,5120
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