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Overzicht verschillen tarieven en tekst 

belastingverordeningen 2020 t.o.v. 2019 
 

 

OZB 2019 2020 

Woningen eigendom 0,0792% 0,0766% 

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

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

 

Aanpassing tekst verordening onroerende-zaakbelastingen 2020: 

Aanpassing Reden 

Artikel 1 Gelijk aan modelverordening 

Verwijderd:  

 

Artikel 8 Nadere regels door het college van 

burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan 

nadere regels geven met betrekking tot de heffing 

en de invordering van de onroerende-

zaakbelastingen. 

 

Geschrapt in modelverordening. Het 

college heeft deze bevoegdheid ook 

zonder deze bepaling. 

Artikel 7. Termijnen van betaling 

2 In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het 

totaalbedrag van de op één aanslagbiljet 

verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet 

maar één aanslag bevat, voor niet-natuurlijke 

belastingplichtigen minder dan €  1.100,-- 

bedraagt en zo lang de verschuldigde bedragen 

door middel van automatische betalingsincasso 

kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 

moeten worden betaald in tien gelijke 

termijnen. De eerste termijn vervalt dan één 

maand na dagtekening van het aanslagbiljet en 

elk van de volgende termijnen telkens een 

maand later. 

 

Ten behoeven van de dienstverlening, 

wordt het aantal termijnen betaling 

automatische incasso verhoogd van 6 naar 

10 termijnen. 

Artikel 8: verwijzing naar artikel aangepast  Verwijdering artikel 8 

Artikel 9: layout aangepast door meerdere artikelen 

te maken 

Gelijk aan modelverordening 

 

 

 



Blad 

2 van 9 

 

 

Afvalstoffenheffing 2019 2020 

Eenpersoonshuishouden €         277,26  €         236,39  

Meerpersoonshuishouden €         372,74  €         317,79  

Extra container €         120,32  €         120,32  

 

Aanpassing tekst verordening afvalstoffenheffing 2020: 

Aanpassing Reden 

Verwijderd: Artikel 9 Geschrapt in modelverordening. Het 

college heeft deze bevoegdheid ook 

zonder deze bepaling. 

Artikel 9: verwijzing naar artikel aangepast  Verwijdering artikel 9 

 

 

Hondenbelasting 2019 2020 

Eerste hond € 15,37 Vervallen 

Tweede hond € 28,68 Vervallen 

Elke volgende hond € 39,43 Vervallen 

Kennel € 115,73 Vervallen 

 

 

 

 

 

Forensenbelasting 2019 2020 

Chalet € 181,76 € 184,49 

Woning € 369,46 € 375,00 

 

Aanpassing tekst verordening Forensenbelasting 2020: 

Aanpassing Reden 

Verwijderd: Artikel 8  Geschrapt in modelverordening. Het 

college heeft deze bevoegdheid ook 

zonder deze bepaling. 

Artikel 7. Termijnen van betaling 

3 In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het 

totaalbedrag van de op één aanslagbiljet 

verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet 

maar één aanslag bevat, voor niet-natuurlijke 

belastingplichtigen minder dan €  1.100,-- 

bedraagt en zo lang de verschuldigde bedragen 

door middel van automatische betalingsincasso 

kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 

moeten worden betaald in tien gelijke 

termijnen. De eerste termijn vervalt dan één 

maand na dagtekening van het aanslagbiljet en 

elk van de volgende termijnen telkens een 

maand later. 

 

Ten behoeven van de dienstverlening, 

wordt het aantal termijnen betaling 

automatische incasso verhoogd van 6 naar 

10 termijnen. 

Artikel 9: verwijzing naar artikel aangepast  Verwijdering artikel 8 
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De tarieven binnen de verordening lijkbezorgingsrechten 2020 zijn volgens prijsindex gestegen. 

Aanpassing tekst verordening lijkbezorgingsrechten 2020: 

Aanpassing Reden 

Verwijderd: Artikel 12 Geschrapt in modelverordening. Het 

college heeft deze bevoegdheid ook 

zonder deze bepaling. 

Artikel 16  Hernummerd naar artikel 12 

 

 
Tarieventabel 

Leges 2020 

 2019 2020 Aantekening 

Titel 1 Algemene dienstverlening       

.         

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse 

identiteitskaart 

      

1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van 

de aanvraag 18 jaar of ouder is 

€ 71,35 € 73,20 VNG 

1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog 

niet heeft bereikt 

€ 53,95 € 55,35 VNG 

1.2.2 van een nationaal paspoort, een groter 

aantal bladzijden bevattende dan een 

nationaal paspoort als bedoeld in 

onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort): 

      

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van 

de aanvraag 18 jaar of ouder is 

€ 71,35 € 73,20 

 

VNG 

1.2.2.2 voor een persoon die op het moment van 

de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog 

niet heeft bereikt 

€ 53,95 € 55,35 VNG 

1.2.3 van een reisdocument ten behoeve van een 

persoon die op grond van de Wet 

betreffende de positie van Molukkers als 

Nederlander wordt behandeld 

(faciliteitenpaspoort): 

    VNG 

 Rioolheffing  2019 + 2020 

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  
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1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van 

de aanvraag 18 jaar of ouder is 

€ 71,35 € 71,35 VNG 

1.2.3.2 voor een persoon die op het moment van 

de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog 

niet heeft bereikt 

€ 53,95 € 55,35 VNG 

1.2.4 van een reisdocument voor vluchtelingen 

of een reisdocument voor vreemdelingen 

€ 53,95 € 55,35 VNG 

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart.     VNG 

1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van 

de aanvraag 18 jaar of ouder is 

€ 56,80 € 58,30 VNG 

1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag de leeftijd 18 jaar nog niet 

heeft bereikt 

€ 29,95 € 30,70 VNG 

1.2.6 voor een spoedlevering van de in de 

onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 

genoemde documenten, de in die 

onderdelen genoemde leges vermeerderd 

met een bedrag van 

€ 48,60 € 49,85 

 

VNG 

1.2.7 voor het bezorgen van de in de onderdelen 

1.2.1 tot en met 1.2.5.2 genoemde 

documenten, de in die onderdelen 

genoemde leges vermeerderd met een 
bedrag van 

€ 12,65 € 4,95 Besluit B&W 5-3-

2019. Vaste prijs, 

geen index. 

.         

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen       

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in 

behandeling nemen van een aanvraag tot 
het afgeven, vernieuwen of omwisselen 

van een rijbewijs 

 € 39,75  € 40,65 VNG 

1.3.5 Voor het bezorgen van de in de 

onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.4 

genoemde documenten, de in die 

onderdelen genoemde leges vermeerderd 

met een bedrag van 

  € 4,95 Nieuw. Gelijk aan 

1.2.7 

     

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister    

1.5 Het tarief bedraagt voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot 

het verstrekken van een inlichting 

betreffende de registratie van de 

aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 

van de Kieswet 

€ 6,10 Vervallen VNG 

     

     

.         

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken       
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1.9 Het tarief bedraagt voor het in 

behandeling nemen van een aanvraag: 

      

1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring 

omtrent het gedrag 

  € 41,35 Opmerking VIC. 

Was geen bedrag 

opgenomen. 

.         

Hoofdstuk 20 Diversen       

1.20.4 tot het verkrijgen van een 

urgentieverklaring als woningzoekende 

 € 51,95 € 51,95 Advies RUC 

.         

.         

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 

leefomgeving/omgevingsvergunning 

      

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen       

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt 

verstaan onder: 

      

2.1.1.1 aanlegkosten:       

. de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 
1, eerste lid, van de Uniforme 

administratieve voorwaarden voor de 

uitvoering van werken en van technische 

installatiewerken 2012 (UAV 2012; 

Stcrt.2012, 1567), voor het uit te voeren 

werk, OF het bedrag waarvoor de 

aannemer zich heeft verbonden het werk 

tot stand te brengen (de aannemingssom), 

de omzetbelasting daarin niet begrepen, 

of voor zover deze ontbreekt, een raming 

van de kosten, die voortvloeien uit de 

aangegane verplichtingen voor de fysieke 
realisatie (het aanleggen) van de werken 

of de werkzaamheden, de omzetbelasting 

daarin niet begrepen, en indien de werken 

of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk 

door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs 

die aan een derde in het economisch 
verkeer zou moeten worden betaald voor 

het tot stand brengen van de werken of de 

werkzaamheden waarop de aanvraag 

betrekking heeft, de omzetbelasting 

daarin niet begrepen; 

    Aangepast op 
verzoek Pe Stam, 

model Medemblik 

.         

2.1.1.2 bouwkosten:       
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. de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 

1, eerste lid, van de Uniforme 

administratieve voorwaarden voor de 

uitvoering van werken en van technische 

installatiewerken 2012 (UAV 2012; 

Stcrt.2012, 1567), voor het uit te voeren 

werk, OF het bedrag waarvoor de 

aannemer zich heeft verbonden het werk 
tot stand te brengen (de aannemingssom), 

de omzetbelasting daarin niet begrepen, 

of voor zover deze ontbreekt, een raming 

van de kosten, die voortvloeien uit de 

aangegane verplichtingen voor de fysieke 

realisatie (het bouwen) van de 
bouwwerken, de omzetbelasting daarin 

niet begrepen, en indien het bouwen 

geheel of gedeeltelijk door 

zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die 

aan een derde in het economisch verkeer 

zou moeten worden betaald voor het tot 

stand brengen van het bouwwerk waarop 

de aanvraag betrekking heeft, de 

omzetbelasting daarin niet begrepen;  

    Aangepast op 

verzoek Pe Stam, 

model Medemblik 

.         

2.2.2.1.1 Advies bij bouwsom tot € 20.000 € 40,52 € 40,00 Tarieven zijn tot 

nu toe bepaald 

door tarieven 

Adviescommissie 

2.2.2.1.2 Advies bij bouwsom vanaf € 20.000 

percentage bouwsom 

0,25% 0,25%    

2.2.2.1.3 Advies zonder bouwsom; o.b.v. tijd, 

omrekening naar commissietarief per uur 

€ 445,72 € 440,00 Tarieven zijn tot 

nu toe bepaald 

door tarieven 

Adviescommissie 

2.2.2.1.4 Maximum tarief per behandeld bouwplan € 2.279,25 € 2.250,00 Tarieven zijn tot 

nu toe bepaald 

door tarieven 

Adviescommissie 

2.2.2.1.5 Korting op adviestarief bij vooroverleg 

door WZNH supervisor 

50% 50% Tarieven zijn tot 

nu toe bepaald 
door tarieven 

Adviescommissie 

.         

2.2.2.2 Advies tegen vast tarief       

2.2.2.2.1 Advies voor reclame-objecten € 75,98 € 75,00 Tarieven zijn tot 

nu toe bepaald 

door tarieven 

Adviescommissie 

2.2.2.2.2 Advies voor sloopvergunningen € 101,30 € 100,00 Tarieven zijn tot 

nu toe bepaald 

door tarieven 

Adviescommissie 

(Cor Hoek) 

2.2.2.2.3 Adviezen voor 
handhavingszaken/excessenregeling 

€ 151,95 € 150,00 Tarieven zijn tot 
nu toe bepaald 

door tarieven 

Adviescommissie 

(Cor Hoek) 
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.         

2.2.2.3 Monumentenadviezen WZNH 

Erfgoedcommissie 

      

2.2.2.3.1 Behandeling in WZNH Erfgoedcommissie: 

o.b.v. tijd, omrekening naar uurtarief 

€ 445,72 € 440,00 Tarieven zijn tot 

nu toe bepaald 
door tarieven 

Adviescommissie 

.         

2.2.2.4 Overige advisering op basis van bestede 

tijd; Basis uurtarieven WZNH 

      

2.2.2.4.1 Secretariaat-beleidscoördinator € 86,11 € 85,00 Tarieven zijn tot 

nu toe bepaald 

door tarieven 

Adviescommissie 

2.2.2.4.2 WZNH adviseur/commissielid € 121,56 € 120,00 Tarieven zijn tot 

nu toe bepaald 

door tarieven 

Adviescommissie 

2.2.2.4.3 Projecttarief WZNH adviseur € 101,30 € 100,00 Tarieven zijn tot 
nu toe bepaald 

door tarieven 

Adviescommissie 

2.2.2.4.4 Previsoren, supervisoren, leden 

kwaliteitsteams 

€ 121,56 € 120,00 Tarieven zijn tot 

nu toe bepaald 
door tarieven 

Adviescommissie 

2.2.2.4.5 Adviseur bij second opinions € 121,56 € 120,00 Tarieven zijn tot 

nu toe bepaald 

door tarieven 
Adviescommissie 

.         

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning       

2.3.1 Bouwactiviteiten       

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, 

bedraagt het tarief: 

      

2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 10.000 tot € 

200.000 bedragen: 

2,5% van de 

bouwkosten 

met een 
minimum 

van € 400 

2,5% van de 

bouwkosten 

met een 
minimum 

van € 400 

Opmerking VIC 

dat de tarieven 

niet zijn 
aangepast met 

CPI. Mijn 

uitgangspunt is 

dat de 

bouwkosten 

stijgen met 
prijsindex 

2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 200.000 tot en 

met 500.000 bedragen: 

2,2% van de 

bouwkosten 

met een 

minimum 

van € 5.500 

2,2% van de 

bouwkosten 

met een 

minimum 

van € 5.500 

Opmerking VIC 

dat de tarieven 

niet zijn 

aangepast met 

CPI. Mijn 
uitgangspunt is 

dat de 

bouwkosten 

stijgen met 

prijsindex 
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2.3.1.1.6 indien de bouwkosten € 500.000 tot en 

met 1.000.000 bedragen: 

2,1% van de 

bouwkosten 

met een 

minimum 

van € 

11.000 

2,1% van de 

bouwkosten 

met een 

minimum 

van € 

11.000 

Opmerking VIC 

dat de tarieven 

niet zijn 

aangepast met 

CPI. Mijn 

uitgangspunt is 

dat de 

bouwkosten 
stijgen met 

prijsindex 

2.3.1.1.7 indien de bouwkosten boven de € 

1.000.000 bedragen: 

2,0% van de 

bouwkosten 

met een 

minimum 

van € 

20.000 

2,0% van de 

bouwkosten 

met een 

minimum 

van € 

20.000 

Opmerking VIC 

dat de tarieven 

niet zijn 

aangepast met 

CPI. Mijn 

uitgangspunt is 

dat de 

bouwkosten 

stijgen met 

prijsindex 

2.3.1.1.8 Indien de aanvraag om een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op 

de bouw van een zonnepark 

0,5% van de 
bouwkosten 

0,5% van de 
bouwkosten 

Opmerking VIC 
dat de tarieven 

niet zijn 

aangepast met 

CPI. Mijn 

uitgangspunt is 

dat de 
bouwkosten 

stijgen met 

prijsindex 

. Verplicht advies agrarische commissie       

2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 

2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien 

krachtens wettelijk voorschrift voor de in 

dat onderdeel bedoelde aanvraag een 

advies van de agrarische commissie wordt 

beoordeeld: 

      

2.3.1.4.1 standaardadvies bestaande bedrijven € 770,00 € 825,00 Advies Agrarische 

commissie 

2.3.1.4.2 inzake nieuwe vestigingen en/of 

beoordeling van een bedrijfsplan 

€ 915,00 € 980,00 Advies Agrarische 

commissie 

2.3.1.4.3 waarbij de agrarische commissie wordt 

verzocht ook uitspraken van een commissie 

voor bewaar en beroep en/of gerechtelijke 
uitspraken te betrekken 

€ 965,00 € 1.035,00 Advies Agrarische 

commissie 

2.3.1.4.4 nadere adviezen op eerder uitgebrachte 

adviezen 

€ 460,00 € 495,00 Advies Agrarische 

commissie 

2.3.1.4.5 second opinion € 1.215,00 € 1.295,00 Advies Agrarische 

commissie 

.         

. Achteraf ingediende aanvraag       

2.3.1.5 Onverminderd het bepaalde in de 

onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3 en/of 2.3.7 

wordt het tarief, indien de in dat 

onderdeel bedoelde aanvraag wordt 

ingediend na aanvang of gereedkomen 

van de bouwactiviteit verdubbeld. 

100% Vervallen Voorstel dit artikel 

aan te passen 

n.a.v. uitspraak 

Gerechtshof. 

.         

. Beoordeling aanvullende gegevens       
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2.3.1.6 5% van de op basis van artikel 2.3.1.1 

geheven leges met een minimum van € 

25,00 en een maximum van € 250,00 

5% 5% Opmerking VIC 

dat de tarieven 

niet zijn 

aangepast met 

CPI. Mijn 

uitgangspunt is 

dat de 

bouwkosten 
stijgen met 

prijsindex 

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 1º, van de Wabo wordt toegepast 

(binnenplanse afwijking): 

€ 204,83 € 259,88 Tarief dient gelijk 
te zijn aan 2.3.4.2 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten       

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in 

behandeling nemen van een aanvraag tot 

het vaststellen van een bestemmingsplan 

als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de 

Wet ruimtelijke ordening 

€ 9.729,36 € 9.875,30   

2.8.2. Het tarief onder 2.8.1 wordt verlaagd met 
€ 6.000,-- indien door aanvrager bij de 

aanvraag een voorontwerp van een 

bestemmingsplan wordt ingediend en deze 

is voorzien van een volledige en goede 

ruimtelijke onderbouwing 

    Opmerking VIC, 
(Bruno) Zou 

moeten leiden tot 

verlaging naar € 

5.922 

.         

Titel 3  Dienstverlening vallend onder Europese 

dienstenrichtlijn 

      

.         

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten       

3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in 

behandeling nemen van een aanvraag om 

een vergunning voor het organiseren van 

een evenement als bedoeld in artikel 2.25, 

eerste lid, van de Algemene plaatselijke 

verordening (evenementenvergunning), 

indien het betreft: 

      

3.2.1.1 de categorie regulier per evenement € 40,98 € 0,00 Aangenomen 

motie regelarme 

leges. 

3.2.1.2 de categorie aandacht / risico per 

evenement 

€ 127,99 € 0,00  Aangenomen 

motie regelarme 

leges. 

3.2.1.3 de categorie aandacht/ risico bij een 
aanvraag meerdere jaren (max.5) 

€ 307,24 € 0,00  Aangenomen 
motie regelarme 

leges. 

 

 

Aanpassing tekst verordening: 

Aanpassing Reden 

Verwijderd: Artikel 9 Geschrapt in modelverordening. Het 

college heeft deze bevoegdheid ook 

zonder deze bepaling. 

Artikel 9: verwijzing naar artikel aangepast  Verwijdering artikel 9 

 


