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Onderwerp: verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2018 
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Ieder jaar stelt de raad de “Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten” (hierna: 
de verordeningen) vast. De belastingtarieven maken onderdeel uit van deze 

verordeningen. Aan de hand van deze tarieven worden de aanslagen gemeentelijke 

belastingen en rechten opgelegd. Het betreft de navolgende verordeningen: 

 

o onroerende-zaakbelastingen; 

o rioolheffing; 

o afvalstoffenheffing; 

o forensenbelastingen; 

o hondenbelasting; 

o leges; 

o lijkbezorgingsrechten 

 

Algemeen 

Naast de algemene uitkering uit het Gemeentefonds zijn de gemeentelijke belastingen en 

de retributies de belangrijkste inkomstenbronnen.  

Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de gemeente waar geen individuele 

tegenprestatie van de gemeente tegenover staat. De belastingopbrengst is vrij 

besteedbaar. Voorbeeld van een belastingen is de OZB-belasting. 

Bij belastingen is er in principe geen opbrengstlimiet. De opbrengst wordt bepaald door 

de gemeenteraad. Uitzondering is de OZB. Vanaf 2008 is de limitering van de OZB tarieven 

vervangen door de macronorm. Daarbij kijkt het Rijk naar de stijging van de totale 

landelijke OZB-opbrengsten. Voor individuele gemeenten geldt geen opbrengstlimiet, 

maar gemeenten zouden bij het bepalen van de opbrengst wel rekening met de 

macronorm moeten houden. Op overschrijding van deze norm geldt geen sanctie. 

 

Retributies zijn betalingen aan de  gemeente waar wel een individuele tegenprestatie van 

de gemeente tegenover staat. Voorbeelden van retributies zijn rioolheffing en leges 

omgevingsvergunning. Bij retributies is bepaald in artikel 229b van de Gemeentewet dat 

de gemeente op begrotingsbasis geen winst mag maken. De opbrengst mag dus niet 

hoger zijn dan de kosten die de gemeente maakt.  

 

Prijsindex 

De hoogte van de opbrengst wordt bepaald door de tarieven. Uitgangspunt is dat de 

tarieven jaarlijks tenminste met het inflatiecorrectie worden aangepast. Het 

prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CPI juli 2017) is 1,1%inflatiecorrectie worden 

aangepast.  

 

 

 

. 
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Onroerende zaakbelastingen 

 

Algemeen:  
De waarde als gevolg van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) dient als 

grondslag voor de aanslag OZB. De OZB-tarieven bedragen een percentage van de WOZ-

waarde. Volgens de Wet WOZ dient de waarde jaarlijks te worden vastgesteld door de 

gemeente. Voor het belastingjaar 2018 gaat het daarbij om de waarde naar peildatum 1 

januari 2017.  

Uit de voorlopige marktanalyse van verkochte objecten binnen de gemeente Koggenland 

blijkt dat de waarde over de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2017 van: 

 woningen gemiddeld met 1½ stijgt 

 niet-woningen gemiddeld met 2½% daalt. 

De stijging van de woningen is minder hoog dan gevoelsmatig verwacht. Dit komt omdat 

veel verkoopcijfers uit 2016 komen, de vrijstaande woningen moeilijk te verkopen zijn en 

omdat onze regio wat achter loopt in de marktontwikkeling. 

 

Het tariefsvoorstel is gebaseerd op de thans best beschikbare kennis. Dat wil zeggen dat 

op basis van de huidige beschikbare gegevens inschattingen zijn gemaakt over 

bijvoorbeeld de gemiddelde waardestijgingen, de omvang van de leegstand en de omvang 

van de verminderingen als gevolg van toegekende bezwaar- en beroepsprocedures. Na 

afronding van de herwaardering van alle onroerende zaken en de afwikkeling van de 

bezwaar- en beroepsprocedures kan blijken dat de inschattingen enigszins afwijken 

van de werkelijke cijfers. 

 

Uitgangspunt:  
17 juli 2017, vaststellen Kadernota 2018;  

Amendement: De opbrengst OZB 2018 (incl. indexering met het prijsindexcijfer voor de 

gezinsconsumptie) met 10% te verlagen. 

 

Tarieven:  
Dit leidt tot de volgende tarieven: 

  

OZB 2017 2018 

Woningen eigendom 0,0936% 0,0839% 

Niet-woningen eigendom 0,1353% 0,1262% 

Niet-woningen gebruik 0,1109% 0,1034% 

 

Opbrengst:  
De opbrengst wordt bepaald door het tarief en de WOZ-waarden.  

De genoemde WOZ-waarden 2018 is een geschatte waarde, gebaseerd op de landelijke 

trend en op de voorlopige marktanalyse. 

 

WOZ waarde  2017  2018  

 Woningen eigendom   € 2.083.895.000   € 2.115.153.000  
 Niet-woningen eigendom   €    418.548.000   €    408.084.000  
 Niet-woningen gebruik   €    350.750.000   €    341.981.000  

 

 

Op basis van deze tarieven verwacht ik de volgende opbrengsten: 

Opbrengst 2017 2018 

OZB eigendom € 2.526.821 € 2.309.333 

- Woningen EIG € 1.950.526 € 1.784.384 



Blad 

3 van 11 

- Areaaluitbreiding woningen € 10.000 € 10.000 

- Niet woningen EIG € 566.295 € 514.950 

OZB gebruik € 388.982 € 353.713 

Totaal  €       2.915.803   €       2.663.046  
 

Begroot:  
 

Begroot Begroot 2017 Begroot 2018 

OZB eigendom   €   2.531.745  €   2.320.750  

OZB gebruik  €      382.862  €      354.250  

 

 €   2.914.607  €   2.675.000  

 

 

Ontwikkelingen:  
Hervorming gemeentelijke belastingen. 

Het kabinet heeft aangegeven de gemeentelijke belastingen te hervormen. 

Er wordt gedacht aan: 

- verlagen lasten op arbeid door schuif naar lokale belastingen. 

- herinvoering van de OZB voor gebruikers van woningen en een 

ingezetenenheffing. 

- het afschaffen van een aantal kleine belastingen, zoals de hondenbelasting  

De keuzes die moeten worden gemaakt bij een hervorming van de gemeentelijke 

belastingen worden overgelaten aan een volgend kabinet. 

 

Taxeren op basis van gebruiksoppervlakte 

De taxatie van woningen gebeurt op dit moment op basis van inhoud. 

Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gemeenten verplicht om in het kader van de Wet WOZ alle 

woningen op basis van gebruiksoppervlakte te waarderen. Dit betekent dat alle woningen 

opnieuw moeten worden opgemeten en dat het taxatiemodel dient te worden aangepast. 

 

Het opmeten zal gedeeltelijk geautomatiseerd gebeuren met slimme software en deels 

handmatig opmeten vanaf bouwtekening.  

U kunt te zijner tijd een voorstel verwachten waarbij een budget wordt aangevraagd voor 

ondersteuning opmeting van de gebruiksoppervlakte. 
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Afvalstoffenheffing 

 
Algemeen:  

HVC verzorgt voor de gemeente Koggenland de inzameling en verwerking van het 

huishoudelijke afval. De afvalstoffenheffing is gebaseerd op de kosten die HVC ons in 

rekening brengt. 

 
Uitgangspunt:  

De raad heeft als speerpunt gesteld dat de gemeentelijke heffingen volledig 

kostendekkend worden. 

 

In de besluitvormende vergadering van 20 april 2015 heeft de raad besloten om het tarief 

van de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken. Kostendekkend betekent dat de 

kosten van de HVC en alle andere verrekenbare kosten worden verrekend in het tarief 

afvalstoffenheffing.  Uw raad heeft besloten dit in 4 gelijke tranches van elk € 84.000 te 

doen. In 2018 wordt de 3e tranche doorgevoerd, de kostendekking komt hiermee op 99,8% 

in 2018. Zie onderstaande overzicht: 

Afvalstoffenheffing 2016 2017 2018 2019 

- 1 persoonshuishouden  € 239,94  € 247,44 € 254,93 € 262,42 

- meerpersoonshuishouden € 325,67 € 335,84 € 346,01 € 356,18 

          

meeropbrengst t.o.v. 2015 € 84.000 € 168.000 € 252.000 € 336.000 

 

Het totaal bedrag ad € 336.000 is bepaald volgens onderstaande berekening: 

 

 

Percentage kostendekking  
De afvalstoffenheffing is een retributie/heffing en heeft als kenmerk dat de inkomsten 
niet hoger mogen zijn dan de uitgaven. We mogen dus geen winst maken.  

 

Omschrijving 2017 2018 

In rekening gebracht door HVC   €        2.647.000   €        2.650.000  
Perceptiekosten e.d.  €           168.000   €           252.000  

Totale kosten afval  €        2.815.000   €        2.902.000  
      

Afvalstoffenheffing  €        2.852.119   €        2.898.398  
      

Verschil  €             37.119   €             (3.602) 
Kostendekkendheid 101,32% 99,88% 

 

 
Tarieven:  

Onlangs heeft de HVC een prognose van de kosten voor het inzamelen van huisvuil naar 

de gemeente verzonden en op basis van deze prognose worden het gemeentelijke tarief 

afvalstoffenheffing berekend. De prognose van de kosten 2018 is hoger dan die van 2017.  

 

Belasting Omschrijving Extra opbrengst 

Afvalstoffenheffing BTW toerekenen over de uitgaven  €  158.000  

40% kosten zwerfvuil €    10.000  

1/3 van de kosten voor straatreiniging  €    20.000  

Kosten heffing en invordering belastingen  €  148.000  

Totaal  €  336.000 
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Afvalstoffenheffing 2017 2018 

Eenpersoonshuishouden  €         247,44   N.n.b 

Meerpersoonshuishouden  €         335,84   N.n.b. 

Extra container  €         120,32   N.n.b. 

 

Er wordt geen CPI toegepast op de tarieven, omdat de HVC haar kosten al heeft 

geïndexeerd.  

 
Opbrengst:  

Met deze tarieven wordt voor 2018 een opbrengst verwacht van € 2.870.292. 

 

Opbrengst 2017 2018 

Basis 2015 € 2.600.000 € 2.600.000 

Meeropbrengst KTD € 168.000 € 252.000 

Areaaluitbreiding € 30.464 € 46.398 

Leegstand € -28.106 € -28.106 

Totaal € 2.770.358 € 2.870.292 
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Hondenbelasting 

 

 
Algemeen:  

Onder de naam hondenbelasting kan in Nederland door de gemeente een belasting 

worden geheven ter zake van het houden van een hond. De belasting wordt geheven van 

de houder van een hond en naar het aantal honden dat wordt gehouden. De opbrengst 

vloeit naar de algemene middelen en wordt (gedeeltelijk) gebruikt voor het opruimen van 

hondenpoep. 

 
Uitgangspunt:  

In de begrotingsraad d.d. 7 november 2016 heeft uw raad besloten om de opbrengst voor 

de hondenbelasting 2017 te verlagen van € 90.000 naar € 30.000, gelijk aan de geschatte 

kosten in 2017. Met de geschatte kosten wordt bedoeld de kosten, die gemaakt worden 

om de overlast van honden te beperken en de perceptiekosten om de aanslag 

hondenbelasting mogelijk te maken. De tarieven worden geïndexeerd met het CPI van 

1,1%. 

 
Tarieven:  

Hondenbelasting 2017 2018 

Eerste hond € 15,00 € 15,17 

Tweede hond € 28,00 € 28,31 

Elke volgende hond € 38,50 € 38,92 

Kennel € 113,00 € 114,24 

 

 
Opbrengst:  

Aantallen 2017 2018 

Eerste hond 1323 1310 

Tweede hond 157 155 

> 2 honden 16 16 

Kennel 8 8 

 

De opbrengst blijft t.o.v. het belastingjaar 2017 gelijk, namelijk  € 30.000 

 
Begroot:  

Hondenbelasting 2017 2018 

Begroot  €      30.000   €      30.000  

 
Ontwikkelingen:  

Zie ontwikkelingen bij OZB.
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Rioolheffing 

 
Algemeen:  

De rioolheffing wordt geheven van de eigenaar van een zelfstandig eigendom dat direct 

of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. 

 
Uitgangspunt:  

De basis voor de berekening van de tarieven is het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) en 

de aan het riool gerelateerde kosten van straatreiniging, kolkenzuigen, kosten voor 

heffing en invordering en gemiste BTW 

 
Tarieven:  

Voorgesteld wordt om de tarieven van 2018 gelijk te houden aan die van 2017, zolang de 

resultaten van het nieuwe Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP) nog niet bekend zijn. 

 

 Rioolheffing  2018 

Woningen  €        137,00  
Niet-woningen (derden/ > 5 pers.)  €        274,00  
Niet-woningen  €        137,00  
Niet-woningen (< 3 m³)  €          35,00  
Extra aansluiting  €          35,00  
Kamers verz.tehuis  €          35,00  
Vaste standplaats op camping  €        100,00  
Passantenplaats op camping  €          14,00  

   
Opbrengst:  

2018   Tarief Opbrengst aantal 

1 Woningen  €  137,00   €   1.183.954  8642 

2 Niet-woningen (derden/ > 5 pers.)  €  274,00   €        48.749  178 

3 Niet-woningen  €  137,00   €        69.607  508 

8 Niet-woningen (< 3 m³)  €    35,00   €          2.890  83 

4 Extra aansluiting  €    35,00   €             910  26 

5 Kamers verz.tehuis  €    35,00   €          6.335  181 

6 Vaste standplaats op camping  €  100,00   €        82.991  830 

7 Passantenplaats op camping  €    14,00   €          1.610  115 

   
 €  1.397.046  10562 

 

 

Opbrengst 2017 2018 

Bruto opbrengst  €  1.388.960   €    1.388.960  

Uitbreiding t.o.v. 2017         €         13.700  

Leegstand  €       -13.892   €        -14.045  

Netto opbrengst   €   1.375.068   €    1.388.615  

 
Begroot:  

Rioolheffing 2017 2018 

Begroot   €  1.388.960  €  1.395.810  

 

 
Ontwikkelingen:  

Geen.
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Forensenbelasting 

 
Algemeen:  

De forensenbelasting dient ertoe om mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, 

maar geen ingezetene zijn van deze gemeente, mee te laten betalen aan voorzieningen in 

die gemeente. Het doel is niet om kosten voor deze voorzieningen één op één te verhalen, 

maar juist om een bijdrage te vragen aan het algemene voorzieningenniveau van de 

gemeente. 

 
Uitgangspunt:  

De tarieven worden overeenkomstig het CPI met 1,1% geïndexeerd. 

 
Tarieven:  

Forensenbelasting 2017 2018 

Chalet € 177,48 € 179,43 

Woning € 360,75 € 364,72 

 

 
Opbrengst:  

Forensenbelasting 
Aantal 
2016 

2017 2018 

Chalet 528  €   93.709   €   94.739  

Woning 8  €     2.886   €     2.917 

  

  €  96.595  €   97.656  

 

 
Begroot:  

Forensenbelasting 2017 2018 

Begroot  €      86.828   €    95.000  

 

 
Ontwikkelingen:  

Geen 
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Leges 

 
Uitgangspunt:  

De tarieven worden overeenkomstig het CPI met 1,1% geïndexeerd, uitgezonderd de 

tarieven die gelimiteerd zijn op basis van wettelijke bepalingen of afspraken in regionaal 

verband. 

 
Tarieven:  

Er worden enkele tekstuele en/of praktische aanpassingen voorgesteld binnen de 

hoofdstukken: 

 
Titel 1      
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2017 2018 

1.1.2 Het tarief bedraagt indien de voltrekking van het 
huwelijk of partnerschapregistratie plaatsvindt als 
een ‘huwelijk zonder ceremonie” op maandag tot 
en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur 

Nieuw 
opgevoerd 

2018 € 100,00 

1.1.5 Het tarief bedraagt voor de benoeming voor één 
dag van een buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand ten behoeve van het sluiten van 
een huwelijk dan wel een geregistreerd 
partnerschap   

Nieuw 

opgevoerd 

2018 € 100,00 

1.1.6 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een 
huwelijk of registratie partnerschap dan wel bij de 
omzetting van een partnerschapsregistratie naar 
een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge 
artikel 64, Boek I van het Burgerlijk Wetboek: 50% 
van het tarief zoals bedoeld in artikel 1.1.1.1, 
1.1.1.2, 1.1.1.3 

Nieuw 

opgevoerd 

2018   

 

Toelichting: 

1.1.2: De burger meer mogelijkheden bieden om voor een lager tarief binnen de 

openingstijden van het gemeentehuis een huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te 

gaan, zonder ceremonie 

 

1.1.5: Als extra service naar de burger toe kan men een huwelijk / geregistreerd 

partnerschap aangaan binnen de gemeentelijke openingstijden. Wanneer er van buiten 

onze gemeente een BABS moet worden aangesteld, wordt er een bijdrage gevraagd om 

kostendekkend te werken. 

 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 

De voorgestelde tarieven in dit hoofdstuk zijn gelijk aan de VNG voorgestelde tarieven 

2018. Deze tarieven zijn nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. Mochten de VNG 

tarieven vóór 1 januari 2018 niet worden vastgesteld/gepubliceerd, dan kunnen de 

tarieven in de legesverordening via een collegebesluit alsnog verlaagd worden naar het 

dan geldende maximum tarief. 

 
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP) 

1.4.3 In afwijking van het voorgaande bedraagt het 
tarief voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van 
gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het 
Besluit basisregistratie personen 

Nieuw 

opgevoerd 

2018 € 7,50 
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1.4.4 Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken 
van een overzicht van zijn of haar persoonslijst 
(tweede verzoek) 

Nieuw 

opgevoerd 

2018 € 6,00 

1.4.7 Het tarief bedraagt voor het op verzoek 
doornemen van de Basisregistratie personen, voor 
ieder daaraan besteed kwartier € 10,00 € 17,50 

 

 
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 

 1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina  Nieuw 
opgevoerd 

2018 € 0,23 

  met een maximum per bericht van Nieuw 

opgevoerd 

2018 € 5,00 

1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s  Nieuw 

opgevoerd 

2018 € 22,50 

1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier Nieuw 

opgevoerd 

2018 €   5,00  

1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de 
aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke 
gegevensverwerking 

Nieuw 

opgevoerd 

2018 € 22,50 

1.6.2 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de 
onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere 
vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt 
slechts de hoogste gevraagd 

Nieuw 

opgevoerd 

2018 
  

1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van 
de Wet bescherming persoonsgegevens 

Nieuw 

opgevoerd 

2018 € 4,50 

In de hierboven staande tabel zijn de tarieven gemaximeerd op basis van wettelijke 

bepalingen 

 

 

Titel 2 
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning  

 2.3.1 Bouwactiviteiten  
  

2.3.1.1.8 indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op de bouw van een zonnepark 

Nieuw 
opgevoerd 

2018 0,5% 

 

 

Als duurzame gemeente wil Koggenland de realisatie van zonneparken (opstellingen voor 

de opwekking van zonne-energie op de grond) stimuleren. Een van de mogelijkheden 

hiervoor is het verlagen van de leges die over de bouwkosten betaald moeten worden. Op 

basis van de huidige legesverordening dient 2% van de totale bouwkosten aan leges betaald te worden. 

De leges lopen dan al snel op tot € 20.000 per hectare zonnepanelen. Dit bedrag staat ook niet in 
verhouding tot de inspanningen die de gemeente doet voor de toetsing van de bouwplannen. Zo zijn de 

kosten voor constructieberekeningen en toezicht relatief laag. De hoge bouwkosten 

komen voornamelijk door de zonnepanelen. Daardoor zijn de legeskosten voor 

initiatiefnemers hoog. Voor de toetsing is de oppervlakte bovendien minder relevant. De 
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constructie waar de zonnepanelen op komt is over het hele veld gelijk. Voor de toetsing 

van de omgevingsvergunning maakt het weinig uit of de aanvraag een oppervlakte van 1, 

10 of 25 hectare bedraagt. De ambtelijke uren voor de toetsing zijn nagenoeg gelijk. Bij 

geen enkele andere bouwactiviteit is dit het geval. Voorgesteld wordt daarom om de 

legeskosten te verlagen tot 0,5% van de bouwkosten. Deze aanpassing maakt daarmee 

het realiseren van zonneparken aantrekkelijker.  

 
Begroot:  

 

Opbrengst leges  begroting begroting 

 
2017 2018 

leges burgerlijke stand / bevolkingsregister  €           30.000   €           30.000  
leges huwelijken / registratie partnerschap  €           20.000   €           20.000  
leges rijbewijzen  €           52.000   €           60.000  
leges reisdocumenten  €        100.000   €        120.000 

leges omgevingsvergunning  €        425.000   €        425.000  
marktgelden  €             1.200   €             1.200  
   €        628.200   €        656.200  

      

 


