Gemeente Langedijk

Raadsvergadering van

: 10 november 2015

Agendanummer

:4

Portefeuillehouder

: J. (Jasper) Nieuwenhuizen
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: Financiën
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: M. (Mark) Prijs

Voorstel aan de Raad
Onderwerp

: Belastingverordeningen 2016
(55)

Programma

: Besturen en Burgers

Gevraagde beslissingen

:

Vaststellen van de:
1. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016;
2. Verordening reinigingsheffingen 2016;
3. Verordening rioolheffing 2016;
4. Verordening rioolaansluitrecht 2016;
5. Verordening lijkbezorgingsrechten 2016;
6. Verordening hondenbelasting 2016;
7. Verordening toeristenbelasting 2016;
8. Verordening forensenbelasting 2016;
9. Verordening marktgelden 2016;
10. Legesverordening 2016 en
11. Het Besluit kwijtscheldingsregels 2016;
en
12. Het college mandaat te verlenen om de tarieven voor de onroerende- zaakbelastingen 2016
aan te passen indien de ontwikkeling van de waarden van woningen en niet-woningen dit
noodzakelijk maakt.
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Aanleiding/vraagstelling
Een maand eerder dan in voorgaande jaren ontvangt u hierbij de Belastingverordeningen 2016. De
provincie Noord-Holland heeft naar aanleiding van het preventief toezicht namelijk verzocht de
Begroting 2016 op te maken met vastgestelde belastingtarieven.
Algemeen
In dit voorstel worden de tarieven van de diverse belastingen en leges aangepast conform de
uitgangspunten van de Kaderbrief 2015. De Kaderbrief 2015 gaat uit van een inflatiecorrectie van
1%. Conform de toezegging bij de behandeling van de Belastingverordeningen 2015 ontvangt u bij
de Belastingverordeningen 2016 een lijst met tariefmutaties in absolute getallen en percentages.
De Belastingverordeningen zijn gewijzigd als gevolg van de vergelijking met de
modelverordeningen van de VNG en anderzijds vanuit synchronisatie met de verordeningen bij
Cocensus. Bij de berekening van de tarieven waar een vermindering mogelijk is, is rekening
gehouden met de mogelijkheid om het tarief te kunnen delen door 12 maanden zonder daarbij een
3e cijfer achter de komma te krijgen. Tevens is in een aantal gevallen afgerond op hele bedragen
om contante betalingen praktisch mogelijk te maken.
Daarnaast is het Besluit kwijtscheldingsregels voor 2016 bijgevoegd. Enerzijds worden hierin de
uitgangspunten van het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid vastgesteld en anderzijds de
opsomming van de heffingen die wel, gedeeltelijk of niet voor kwijtschelding in aanmerking komen.
Ook het Besluit kwijtscheldingsregels 2016 is opgesteld conform de modelverordening van de VNG
en gesynchroniseerd met het beleid van Cocensus.
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
De belangrijkste eigen inkomstenbron van de gemeente wordt gevormd door de onroerendezaakbelastingen. De OZB-tarieven stijgen conform de uitgangspunten van de Kaderbrief 2015 met
1% inflatiecorrectie. Daarnaast zijn de OZB-tarieven afhankelijk van de totale WOZ-waarde per
waardepeildatum 1 januari 2015. De onderstaande percentages voor onroerende-zaakbelastingen
voor 2016 zijn gebaseerd op een voorlopige waardeprognose van Cocensus.
Voor de OZB wordt voorgesteld om naast de inflatiecorrectie van 1% ook de verwachte
waardedaling voor 2016 via het tarief te verhalen. De tariefpercentages worden:
Overzicht percentages onroerende zaakbelasting 2015 en 2016.

Woningen
- eigenaren
Niet-woningen
- eigenaren
- gebruikers

2015

2016

Verschil

0,1126%

0,1174%

+ 0,0048%

0,1989%
0,1593%

0,2047%
0,1661%

+ 0,0058%
+ 0,0068%

Wij stellen u voor de verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen
2016 conform het voor u ter inzage gelegde ontwerp vast te stellen. Tevens stellen wij u voor het
College mandaat te verlenen om de tarieven voor de onroerende- zaakbelastingen 2016 aan te
passen indien de ontwikkeling van de waarden van woningen en niet-woningen dit noodzakelijk
maakt.

Vastgesteld door het College op 06-10-2015.
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Reinigingsheffingen
Het tarief van de afvalstoffenheffing is onderverdeeld in een tarief voor een eenpersoonshuishouden en een tarief voor meerpersoonshuishoudens. Van bedrijven met een beperkt aanbod
van bedrijfsafval worden reinigingsrechten geheven. Afvalstoffenheffingen mogen maximaal
kostendekkend zijn.
Het tarief van de afvalstoffenheffing wordt beïnvloed door meerdere factoren. Het gaat hierbij op
hoofdlijnen om de inzet van personeel en materiaal, verwerkingskosten van afvalstromen en de
toerekening van overhead. Daarnaast speelt de omvang van het aantal huishoudens mee
waarover de totale kosten worden verdeeld.
In september 2015 is een nieuw grondstoffenbeleidskader vastgesteld en besloten de huidige
milieustraat te vervangen door een nieuwe milieustraat op een andere locatie. Deze vernieuwingen
hebben geen financiële gevolgen voor de burger. De stijging van de eerste twee jaar wordt
opgevangen door een onttrekking aan de beschikbare voorziening. Ook de eenmalige invoeringskosten worden hieruit gedekt, waardoor deze niet het tarief 2016 beïnvloeden. Een klein deel van
de voorziening blijft gehandhaafd voor onverwachte nadelen in de kosten of opbrengsten. Het
restant van de voorziening is niet nodig voor de nieuwe ontwikkelingen en kan daarom terugvloeien
naar de burger. In totaal wordt in 2016 € 800.000 teruggegeven.
De tarieven voor 2016 worden:
eenpersoonshuishouden
meerpersoonshuishouden
bedrijven (inclusief BTW)

€ 169,80
€ 262,68
€ 285,36

Wij stellen u voor de verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2016
conform het voor u ter inzage gelegde ontwerp vast te stellen.
Rioolheffing
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer van het afval- en regenwater en het verwerken
van overtollig grondwater. De heffing mag maximaal kostendekkend zijn en alleen die kosten
bevatten die in de wet genoemd zijn. Het tarief wordt in rekening gebracht bij eigenaren van
woningen of bedrijven die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Wanneer
het aantal m³ dat via het riool wordt afgevoerd de 500 m³ overtreft, vindt een extra heffing plaats.
Het Gemeentelijk Riolering Plan 2016-2020 (GRP) is onlangs geactualiseerd en door de Raad
vastgesteld. Voor de rioolheffing is bij de vaststelling van het GRP 2016-2020 bepaald dat de
tarieven voor rioolrecht tot en met 2022 jaarlijks met € 29,58 stijgen.
De tarieven voor 2016 worden:
Overzicht tarief rioolrecht 2015 en 2016.
2015

2016

Aansluiting per woning
€ 213,00
€ 242,64
Wij stellen u voor de verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2016 conform
het voor u ter inzage gelegde ontwerp vast te stellen.

Vastgesteld door het College op 06-10-2015.
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Eenmalig rioolaansluitrecht
Het tarief voor het eenmalig rioolaansluitrecht wordt verhoogd met 1% inflatiecorrectie en wordt
€ 1.035,--. Dit tarief wordt opgelegd aan de aanvrager ten behoeve van realisatie van een
aansluiting op de gemeentelijke riolering.
Wij stellen u voor de verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2016
conform het voor u ter inzage gelegde ontwerp vast te stellen.
Lijkbezorgingsrechten
De kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten is de afgelopen jaren vaak onderwerp van
gesprek geweest. Door onder andere grote investeringen in een begraafplaats in Zuid-Scharwoude
zijn de lijkbezorgingsrechten niet kostendekkend. Daarnaast zijn de begraafplaatsen van Sint
Pancras en Broek op Langedijk uitgebreid. Bij de besluitvorming over dit laatste onderwerp is
uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden om de kostendekkendheid te verbeteren. De
kostendekkendheid komt voor 2016 iets onder de 50%.
Voor 2016 worden de tarieven met 1% verhoogd voor de verwachte kostenstijgingen.
Wij stellen u voor de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016
conform het voor u ter inzage gelegde ontwerp vast te stellen.
Hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting
De hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting zijn algemene belastingen, er hoeft
daarom geen relatie tussen de opbrengst en de kosten te zijn. Voor 2016 wordt voor deze
belastingen een verhoging met 1% inflatiecorrectie voorgesteld.
De hondenbelasting wordt geheven per hond. Voor kennels is een apart tarief. Ieder jaar wordt een
vijfde deel van de huishoudens gecontroleerd op het hondenbezit. Het tarief voor de eerste hond
wordt gewijzigd van € 54,00 naar € 54,60. Het tarief voor een tweede hond wordt € 78,48. Het
tarief voor iedere hond boven het aantal van twee wordt € 106,08. Het tarief voor een kennel
bedraagt € 459,24.
Het tarief voor toeristenbelasting wordt per overnachting € 0,69 en per maand € 12,90.
Het tarief voor forensenbelasting wordt per woning € 124,--.
Wij stellen u voor de verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016,
toeristenbelasting 2016 en forensenbelasting 2016 conform het voor u ter inzage gelegde ontwerp
vast te stellen.
Marktgelden
De tarieven worden verhoogd voor 2016 met 1% inflatiecorrectie. Hierbij zijn de tarieven afgerond
in verband met een hanteerbare afrekening in contanten bij de marktmeester.
Wij stellen u voor de verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016 conform
het voor u ter inzage gelegde ontwerp vast te stellen.

Vastgesteld door het College op 06-10-2015.
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Leges
Ten aanzien van de bouwleges streeft het College naar kostendekkende leges. De tarieven
worden met 1% verhoogd in verband met de verwachte kostenstijgingen. Een verdere
tariefsverhoging van de bouwleges wordt niet voorgesteld in verband met de hoge mate van
kostendekkendheid (95%) en de relatief hoge tarieven ten opzichte van gemeenten in de regio.
Voor de overige heffingen, uitgezonderd de wettelijke tarieven, wordt met betrekking tot de tarieven
aangesloten op de Kaderbrief 2015 welke uitgaat van een inflatiecorrectie van 1%.
Tevens hebben er een aantal inhoudelijke wijzigingen plaatsgevonden in de tarieventabel
behorende bij de Legesverordening 2016:
-

in Titel 1, Hoofdstuk 1, worden de tarieven (met betrekking tot de voltrekking van een
huwelijk c.q. registratie partnerschap) als gevolg van wijziging van de tarieven door de
BroekerVeiling met € 10,-- verhoogd;

-

in Titel 1, Hoofdstuk 1, zijn de trouwlocaties voormalig raadhuis Sint Pancras en Regthuis
Oudkarspel uit de tekst verwijderd;

-

in Titel 1, Hoofdstuk 1, zijn de tarieven voor het trouwen op een vrije locatie en op zaterdag
fors naar beneden bijgesteld. Hierdoor neemt de gemeente Langedijk weer een
concurrerende positie ten opzichte van de regiogemeenten in;

-

in Titel 1, Hoofdstuk 1, is het tarief met betrekking tot een attestatie de vita aangepast aan
het door het Rijk maximaal toegestane tarief;

-

in Titel 1, Hoofdstuk 11, is de naam van het hoofdstuk aangepast naar “Ondergrondse
infrastructuren” en zijn de tarieven aangepast aan de onderliggende uurtarieven voor 2016
en de gegevens uit het programma MOOR (Melding Opbrekingen Openbare Ruimte);

-

een aantal legestarieven zijn gemaximaliseerd en daarom niet met 1% inflatiecorrectie
aangepast;

Er hebben enkele kleine tekstuele aanpassingen plaatsgevonden.Het Rijk heeft nog niet alle
wettelijke tarieven en gemaximaliseerde tarieven voor 2016 gepubliceerd. Het kan zo zijn dat deze
tarieven op een later tijdstip op basis van deze tarieven worden bijgesteld. Van de eventuele
wijziging van wettelijke tarieven en gemaximaliseerde tarieven voor 2016 wordt u te zijner tijd in
kennis gesteld.
Wij stellen u voor de verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 conform het voor
u ter inzage gelegde ontwerp vast te stellen.
Precariobelasting
In 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor de inning van precariobelasting. De inventarisatie
heeft plaatsgevonden en er is een aanvang genomen met de voorbereidingen om in 2016
precariobelasting te heffen. Separaat ontvangt u daarvoor ter vaststelling een verordening.
Mogelijke oplossingen / alternatieven
Niet van toepassing.

Vastgesteld door het College op 06-10-2015.
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Financiële aspecten
In de Begroting 2016 is rekening gehouden met de vastgestelde verhoging van de tarieven 2016.

Overleg/inspraak/zienswijzen
Niet van toepassing.

Rapportage/verantwoording/evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016;
Verordening reinigingsheffingen 2016;
Verordening rioolheffing 2016;
Verordening rioolaansluitrecht 2016;
Verordening lijkbezorgingsrechten 2016;
Verordening hondenbelasting 2016;
Verordening toeristenbelasting 2016;
Verordening forensenbelasting 2016;
Verordening marktgelden 2016;
Legesverordening 2016 en
Het Besluit kwijtscheldingsregels 2016.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen
De Belastingverordeningen 2016 worden op de website van de gemeente Langedijk beschikbaar
gesteld en zijn in de leeszaal in te zien.

Zuid-Scharwoude, 10 november 2015
Burgemeester en wethouders van Langedijk,
De secretaris,
De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

Vastgesteld door het College op 06-10-2015.
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015, nummer 44;

besluit:
de volgende punten vast te stellen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016;
Verordening reinigingsheffingen 2016;
Verordening rioolheffing 2016;
Verordening rioolaansluitrecht 2016;
Verordening lijkbezorgingsrechten 2016;
Verordening hondenbelasting 2016;
Verordening toeristenbelasting 2016;
Verordening forensenbelasting 2016;
Verordening marktgelden 2016;
Legesverordening 2016 en
Besluit kwijtscheldingsregels 2016;

en
12. het college mandaat te verlenen om de tarieven voor de onroerende- zaakbelastingen 2016
aan te passen indien de ontwikkeling van de waarden van woningen en niet-woningen dit
noodzakelijk maakt.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 10 november 2015.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

drs. G.C.I. Kager

Vastgesteld door het College op 06-10-2015.

