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DATUM  16 december 2019 

AGENDAPUNT  3.06.07. 

ONDERWERP  Vaststellen verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2020 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemene dekkingsmiddelen 

ZAAKNUMMER  ZK19002883 

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 2020, ter 

vaststelling, aan u voorgelegd.   

Een verordening rioolheffing 2020 wordt u in dit raadsvoorstel niet aangeboden omdat de 

huidige verordening rioolheffing 2019 gehandhaafd blijft.  

KADER  Kadernota 2020 en Programmabegroting 2020 

WIJ STELLEN VOOR  1. De verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 vast te stellen;  

2. De verordening afvalstoffenheffing 2020 vast te stellen; 

2a. Een egalisatiereserve “Kosten afvalstoffenheffing” in te stellen; 

3. De verordening hondenbelasting 2019 met ingang van 1 januari 2020 in te trekken; 

4. De verordening lijkbezorgingsrechten 2020 vast te stellen; 

5. De verordening forensenbelastingen 2020 vast te stellen; 

6. De legesverordening 2020 vast te stellen; 

7. De begrote opbrengst voor de afvalstoffenheffing 2020 vast te stellen op  

€ 2.761.000, de bijdrage aan de HVC vast te stellen op € 2.371.000  en de begroting 2020 

dienovereenkomstig te wijzigen. 

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Met het vaststellen van bovenstaande belastingverordeningen 2020 worden de 

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

beoogde opbrengsten van de Begroting 2020 worden behaald. 
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ONDERBOUWING  Beslispunt 1: Onroerende-zaakbelastingen 

Bij het bepalen van het tarief zijn we afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ-

waarden. 

Als de WOZ-waarde over het algemeen stijgt, dan zal - om een gelijke opbrengst te 

verkrijgen - de tarieven kunnen dalen. Uit de voorlopige marktanalyse van verkochte 

woningen en bedrijven binnen Koggenland blijkt dat de waarde over de periode 1 januari 

2018 tot 1 januari 2019 van: 

 woningen gemiddeld met 4,8% stijgt 

 bedrijven gemiddeld met 2% stijgt 

 

Het beleid van de raad is verder dat de belastingopbrengst verhoogd wordt met het CPI. Dit 

leidt tot de volgende tarieven: 

 

Tarieven OZB 2020 

OZB 2019 2020 

Woningen eigendom 0,0792% 0,0766% 

Niet-woningen eigendom 0,1187% 0,1181% 

Niet-woningen gebruik 0,0960% 0,0955% 

 

De verordening is verder tekstueel aangepast volgens de adviezen van de VNG. Details treft 

u aan in de bijlage “Overzicht verschillen tarieven belastingverordeningen 2020 t.o.v. 2019 

verkort”. 

 

Beslispunt 2: Afvalstoffenheffing 

Conclusie 

Met de voorgestelde tarieven wordt de korting 2020 in zijn geheel doorberekend naar de 

inwoner. Het te ontvangen bedrag over 2019 wordt gereserveerd om tariefschommelingen 

op te vangen. 

 

Algemeen 

Op 5 december 2019 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de HVC ondertekend. 

De details hierover treft u aan in een voorgaand raadsvoorstel over dit onderwerp. 

De nieuwe DVO heeft onder andere invloed op de kosten voor de vuilverwerking voor het 

jaren 2020 tot en met 2025 én op de kosten voor de vuilverwerking met terugwerkende 

kracht voor 2019.  

Hoe we om willen gaan met de teruggave 2019, nieuwe tarieven 2020 en de 

vereveningsbijdrage/solidariteitsregeling kunt u hieronder lezen. 

 

Kosten voor de vuilverwerking met terugwerkende kracht voor 2019 

Zie beslispunt 2a.  Een egalisatiereserve “Kosten afvalstoffenheffing” in te stellen. 

 

Tarievenberekening afvalstoffenheffing 2020  

Om de tarieven afvalstoffenheffing 2020 te kunnen berekenen, moeten de te maken kosten 

in beeld worden gebracht. Deze kosten bestaan uit de kosten voor het ophalen en 

verwerken van huisvuil (HVC), kosten afvalstoffenbelasting (Rijk), vereveningskosten en de 
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gemeentelijke perceptiekosten.  

 

De kosten van de HVC voor het ophalen en verwerken van huisvuil staan in de nieuwe DVO, 

namelijk €  2.370.662 ofwel € 252,87 per woning. Dit is inclusief afvalstoffenbelasting van 

het Rijk, exclusief BTW en zonder vereveningskosten. De vereveningskosten worden vanaf 

2020 niet meer regionaal verrekend. De kosten van kwijtschelding worden vanaf 2020 door 

elke deelnemer zelf gedragen. Dit onderwerp is besproken binnen het CAW op 28 

november jl.   De gemeentelijke perceptiekosten bestaan uit de kosten die wij maken voor 

het ophalen van het huishoudelijk afval. Denk aan straatreiniging, kolken zuigen, kosten 

gemeentelijke heffing- en inning en BTW. 

 

Uitgangspunt voor de berekening van de bovenstaande tarieven is dat: 

- we uitgaan dat de vereveningsbijdrage/solidariteitsheffing niet meer van 

toepassing is  

- dat de teruggave voor het jaar 2019 in een egalisatiereserve wordt gestort 

 

Een kostenoverzicht treft u hieronder aan 

Omschrijving 2019 2020  

Kosten 

  Basistarief HVC €        2.622.757 €             2.269.000 

Afvalbelasting €           102.018 €                102.018 

Verevening €           150.800 €                  54.000 

 

€        2.875.575 €             2.425.018 

   Perceptiekosten gemeente €          336.000 €                343.000 

   Totaal €        3.211.575 €             2.768.018 

Totaal kosten afgerond €        3.212.000 €             2.768.000 

 

Op basis van het bovenstaande kostenoverzicht stellen we de volgende tarieven voor: 

 

Tarieven afvalstoffenheffing 2019 2020 Opbrengst 

 Eénpersoonshuishouden  €      277,26   €        236,39   €         619.815   €  -40,87  

Meerpersoonshuishouden  €      372,74   €        317,79   €      2.141.269   €  -54,95 

   

 €      2.761.084  

 

   

  

  

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de begrote kosten ad € 2.768.000 worden gedekt door 

de verwachte opbrengsten ad € 2.761.084. Er wordt geen winst gemaakt. 

 

Overige aanpassingen 

De verordening is verder tekstueel aangepast naar de adviezen van de VNG. Details treft u 

aan in de bijlage “Overzicht verschillen tarieven belastingverordeningen 2020 t.o.v. 2019 

verkort”. 
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Beslispunt 2a:  Een egalisatiereserve “Kosten afvalstoffenheffing” in te stellen 

De nieuwe DVO kent een tariefsverlaging met terugwerkende kracht tot en met 2019. Dit 

betekent dat er over het jaar 2019 door de HVC geld terug wordt gestort. Dit geld is 

gelabeld geld en is bestemd voor de bestrijding kosten van afvalverwerking. Geschat op 

basis van de meest recente gegevens zou het om € 489.000 gaan.  

Wij stellen voor het bedrag van de teruggave te storten in een egalisatiereserve, waarmee  

tariefschommelingen kunnen worden opgevangen. Tevens kan de egalisatiereserve een 

buffer vormen voor mogelijk extra kosten van het Gemeentelijk Grondstoffen Plan (GGP). 

 

Beslispunt 3:  Intrekking verordening hondenbelasting 2019 

De raad heeft op 1 juli besloten om met ingang van 1 januari 2020 de hondenbelasting af 

te schaffen. Dit geschiedt door de verordening hondenbelasting 2019 in te trekken via een 

intrekkingsbesluit met ingang van 1 januari 2020. 

 

Beslispunt 4: Lijkbezorgingsrechten 

Geen andere wijzigingen dan inflatiecorrectie. 

De verordening is verder tekstueel aangepast naar de adviezen van de VNG. Details treft u 

aan in de bijlage “Overzicht verschillen tarieven belastingverordeningen 2020 t.o.v. 2019 

verkort”. 

 

Beslispunt 5: Forensenbelastingen 

Geen andere wijzigingen dan inflatiecorrectie. 

De verordening is verder tekstueel aangepast naar de adviezen van de VNG. Details treft u 

aan in de bijlage “Overzicht verschillen tarieven belastingverordeningen 2020 t.o.v. 2019 

verkort”. 

 

Beslispunt 6: Leges 

Naast de inflatiecorrectie worden er ook enkele tekstuele en/of praktische aanpassingen 

voorgesteld. De verordening is verder tekstueel aangepast naar de adviezen van de VNG. 

Details treft u aan in de bijlage “Overzicht verschillen tarieven belastingverordeningen 2020 

t.o.v. 2019 verkort”. 

 

Wettelijk maxima tarieven 

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 2020 van de minister.  De tarieven 

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

Als deze tarieven niet vóór 1 januari 2020 worden vastgesteld, dan zullen de tarieven 

worden gehandhaafd op het dan geldende maximumbedrag.  

 

Regelarme leges 

Met betrekking tot de uitvoering van het Amendement Regelarm legesbeleid (raad 1 juli) 

heeft het college op 23 juli 2019 besloten: 

- In het raadsvoorstel legesverordening 2020 (raad november) zal worden 
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voorgesteld dat de leges voor activiteiten zoals bedoeld in het Amendement op 

NUL worden gezet; 

- Voor 1 april 2020 volgt een collegevoorstel over vermindering van de regelgeving 

rond leges zoals bedoeld in het Amendement. 

 

Uitvoering van het besluit leidt er toe dat de tarieven die betrekking hebben op het 

organiseren van evenementen of markten op € 0,00 worden gesteld. 

 

Op basis van deze tariefsverlaging wordt naar schatting €7.000 minder leges opgelegd.   

Er wordt geen onderscheid gemaakt of de dienst door een commerciële- of een niet-

commerciële instantie wordt aangevraagd om extra controlewerkzaamheden door de 

gemeente en mogelijke juridische procedures (gelijkheidsbeginsel) te voorkomen. 

 

Beslispunt 7:  de begrote opbrengst voor de afvalstoffenheffing 2020 vast te stellen op 

€ 2.761.000, de bijdrage aan de HVC vast te stellen op € 2.371.000 en de begroting 2020 

dienovereenkomstig te wijzigen 

In de begroting 2020 zijn de kosten voor vuilophaal & afvoer geraamd op  € 2.523.000  

Na het verlagen van de afvalstoffenbelasting en de bekendmaking van de tarieven HVC 

2020 wordt voorgesteld de verlaging van de kosten  vuilophaal & afvoer en opbrengst 

afvalstoffenheffing in de begroting op te nemen. 

 

Kosten HVC incl. afvalstoffenbelasting 2020 

Begroot €2.863.500  

Voorstel €2.371.000  

Verschil €   492.500 

 

 

Opbrengst afvalstoffenbelasting 2020 

Begroot € 3.193.200  

Voorstel € 2.761.000  

Verschil €   432.200  

 

 
 

Het verschil tussen de afname van de kosten HVC ad € 492.500 en de afname van de 

opbrengst afvalstoffenheffing € 432.200 wordt veroorzaakt door de toename van de 

perceptiekosten en de verevening/kwijtschelding. 

 

KANTTEKENINGEN  Algemeen: Inflatiecorrectie tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2020  

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 2019) is 1,5%. Niet alle tarieven kunnen worden 

verhoogd met een inflatiecorrectie, omdat sommige tarieven zijn gelimiteerd op basis van 

wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld aanvraag paspoort of rijbewijs) of afspraken in 

regionaal verband (bijvoorbeeld “aanvraag urgentieverklaring”, waarbij het tarief van het 
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Datum college: 26 november 2019 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

RUC wordt overgenomen) of het tarief voor “advies agrarische commissie”. 

 

 

 

Algemeen: aanpassing van 6 naar 10 termijnen in geval van betaling via automatische 

incasso 

Op verzoek van onze inwoners, stellen we voor om het aantal betaaltermijnen in geval van 

automatische incasso te verhogen van 6 naar 10. Hiermee wordt een betere spreiding van 

de woonlasten over het jaar bewerkstelligd en is de belastingschuld aan het eind van het 

jaar afgelost. De gemeente Hoorn en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

hanteren ook 10 termijnen. De aanpassing van de termijnen is verwerkt in alle voorgestelde 

belastingverordeningen (met uitzonding van de legesverordening). 

 

FINANCIËN  Met de voorgestelde tarieven worden de in de Programmabegroting 2020 opgenomen 

opbrengsten lokale heffingen gerealiseerd. 

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

www.overheid.nl. 

VERVOLG  Als bijlage treft u aan: 

- de raadsbesluiten  

- een bijlage “Overzicht verschillen tarieven belastingverordeningen 2020 t.o.v. 2019 

verkort” 


