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DATUM  6 november 2017 
AGENDAPUNT  3.06.03 

ONDERWERP  Raadsvoorstel verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2018 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 
PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemene dekkingsmiddelen 
ZAAKNUMMER  ZK17003285 

AANLEIDING  Ieder jaar stelt uw 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.  

 

Via dit voorstel worden de verordeningen voor belastingjaar 2018, ter vaststelling, aan u 

voorgelegd. De verordeningen afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt u in dit 

raadsvoorstel niet aangeboden vanwege vertraagde aanlevering gegevens respectievelijk 

handhaving van de huidige verordening.   

KADER  Kadernota 2018 en Programmabegroting 2018 

WIJ STELLEN VOOR  1. De verordening onroerende/zaakbelastingen 2018 vast te stellen; 

2. De verordening forensenbelastingen 2018 vast te stellen; 

3. De verordening hondenbelasting 2018 vast te stellen;  

4. De verordening lijkbezorgingsrechten 2018 vast te stellen;  

5. De legesverordening 2018 vast te stellen; 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Met het vaststellen van bovenstaande belastingverordeningen 2018 worden de 

verordeningen praktisch en juridisch geactualiseerd en met de nieuwe tarieven kunnen de 

beoogde opbrengsten van de Begroting 2018 worden behaald. 

ONDERBOUWING  Algemeen 

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% 

 

Onroerende-zaakbelastingen  

Ontwikkeling WOZ-waarde 

Uit de voorlopige marktanalyse van verkochte woningen en bedrijven binnen Koggenland 

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

 woningen gemiddeld met 1½% stijgt 

 bedrijven gemiddeld met 2½ daalt 
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De stijging van woningen is minder hoog dan gevoelsmatig verwacht. Dit komt omdat de 

vrijstaande woningen in die periode moeilijk te verkopen waren en omdat onze regio wat 

achter loopt ten opzichte van de landelijke marktontwikkeling. 

 

Tarieven: 

Bij het vaststellen van de Kadernota 2018 is via een amendement besloten om de opbrengst 

OZB 2018 (incl. indexering met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie) met 10% te 

verlagen. Overeenkomstig dit besluit worden de volgende tarieven voorgesteld: 

 

OZB 2017 Berekend tarief 2018 Tarief 2018 na      

-10% 

Woningen eigendom 0,0936% 0,0932% 0,0839% 

Niet-woningen eigendom 0,1353% 0,1402% 0,1262% 

Niet-woningen gebruik 0,1109% 0,1149% 0,1034% 

 

De kolom “Berekend tarief 2018” bevat de tarieven die zijn berekend aan de hand van de 

recent geschatte WOZ-waarden en de inflatiecorrectie.  

In de laatste kolom zijn de voorgestelde tarieven vermeld, waarbij rekening is gehouden 

met een aftrek van 10% ten opzichte van de kolom “Berekend tarief 2018”. 
 

Effecten op belastingplichtigen 

De aftrek van -10% op de OZB heeft de volgende invloed op de hoogte van de aanslag 

OZB: 
WOZ-waarde 2017 2018 2018 na        -

10% 
Verschil 2017 / 
2018 

Woningen 

 €         100.000   €         93,60   €        93,20   €            83,90   €               9,70  
 €         250.000   €       234,00   €      233,00   €         209,75   €            24,25  
 €         500.000   €       468,00   €      466,00   €         419,50   €            48,50  

 Bedrijven  

 €         100.000   €       246,20   €      255,10   €         229,60   €            16,60  
 €         250.000   €       615,50   €      350,50   €         574,00   €            41,50  
 €         500.000   €   1.231,00   €      701,00   €      1.148,00   €            83,00  

 

Het effect op de bedrijven is groter, omdat zij naast een aanslag OZB-eigenaren ook een 

aanslag OZB-gebruikers ontvangen. 

 

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  
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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 door 

handmatig opmeten vanaf bouwtekening.  

 

Leges 

Tarieven: 

Voorgesteld wordt de tarieven in de legesverordening  te laten stijgen met het CPI van 

1,1%, met uitzondering van de tarieven die afhankelijk zijn van een wettelijk  vastgestelde 

maximum of waarbij regionale afspraken zijn gemaakt. Tevens worden er enkele tekstuele 

en/of praktische aanpassingen voorgesteld.   
 

Wijzigingen t.o.v. 2017: 

Na de actualisatie van de bestaande legesverordening, worden u voorgesteld nieuwe  

artikelen toe te voegen in de legesverordening 2018. Voorbeelden van nieuwe artikelen 

zijn: 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
Artikel Uitleg artikel  
1.1.2 De burger meer mogelijkheden te bieden om voor een lager tarief 

binnen de openingstijden van het gemeentehuis 

een huwelijk / geregistreerd partnerschap aan te gaan, zonder 

ceremonie. € 100,00 
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 kosten dekkend te werken. € 100,00 

 

Voor de leges van reisdocumenten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen gelden 

maximum tarieven die door het  ministerie worden bepaald. Vaststelling hiervan komt over 

het algemeen te laat om nog voor 1 januari in de verordening op te nemen. Daarom wordt 

uit praktische overwegingen voorgesteld om de tarieven te verhogen naar het tarief zoals 

opgenomen in het ontwerpbesluit Paspoortgelden 2018 van de minister.  De tarieven 

kunnen wijzigen zolang het ontwerpbesluit niet is vastgesteld door de Rijksministerraad. 

Als deze tarieven niet vóór 1 januari 2018 worden vastgesteld, dan zullen de tarieven 

worden gehandhaafd op het geldende maximumbedrag.  
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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 

0,5%  
van de 

bouwkosten 

 

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 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. 

 

Een overzicht van alle wijzigingen treft u aan in het mee verzonden bijlage “Gemeentelijke 

belastingverordeningen 2018  - verschillen verordeningen 2018 t.o.v. 2017”. 

 

Afvalstoffenheffing 

Tarieven: 

HVC inzameling brengt per huishouden een tarief bij de gemeente in rekening. Jaarlijks 

geeft het HVC een advies over de vast te stellen tarieven. De tarieven voor 2018 moeten 

nog worden aangeleverd. We verwachten dat de HVC halverwege oktober 2017 de tarieven 

aanlevert en dat wij de verordening afvalstoffenheffing 2018 in de raad van december 

kunnen aanbieden. 

 

Rioolheffing 

Tarieven: 

We hebben in 2016 een herberekening laten uitvoeren op basis van de gegevens in het GRP 

voor de jaren 2014 – 2018. De verwachte investeringen en kosten zijn lager dan de in het 

GRP geraamde kosten, vooral voor de vervanging en renovatie van vrijvervalriolen.  

De reserve riolering is voldoende groot om pieken in werkzaamheden of onvoorziene 

omstandigheden op te vangen én om – zonodig – tijdig de rioolheffing aan de dan actuele 

inzichten aan te passen. Overigens monitoren we continu en wordt het GRP iedere vier jaar 

geactualiseerd om – zonodig – de rioolheffing weer bij te stellen. 

De rioolheffing per woning bedraagt van 2015 t/m 2017 € 137,- en gelet op de huidige 

stand van zaken zien we geen redenen om het tarief voor het jaar 2018 aan te passen.  
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Bijzonderheden: 

In de raadbrief (september 2017) hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van het 

onderzoek rioolheffing. Onderzocht wordt de verschillende wijzen van aanslagoplegging 

van de Westfriese gemeenten van de riolering wat mogelijk heeft geleid tot ongelijkheid 

onder huurders. 

 

 

 

 

Datum college: 10 oktober 2017 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

De verordening rioolheffing 2017 kan in stand blijven, er hoeft geen nieuwe verordening 

worden opgesteld. Om deze reden is er geen verordening rioolheffing bijgevoegd. 

KANTTEKENINGEN   

FINANCIËN  Met de voorgestelde tarieven worden de in de Programmabegroting 2018 opgenomen 

opbrengsten lokale heffingen gerealiseerd. 

COMMUNICATIE  De besluiten worden gepubliceerd in het Koggennieuws en elektronisch gepubliceerd via 

www.overheid.nl 

VERVOLG   

http://www.overheid.nl/

