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DATUM  14 december 2020 

AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP   

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Houtenbos 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemene dekkingsmiddelen 

ZAAKNUMMER  ZK20002314 

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 2021, ter 

vaststelling, aan u voorgelegd.   

KADER  Gemeentewet, Kadernota 2021 en Programmabegroting 2021 

WIJ STELLEN VOOR  1. De verordening onroerende-zaakbelastingen 2021 vast te stellen;  

2. De verordening rioolheffing 2021 vast te stellen; 

3. De verordening afvalstoffenheffing 2021 vast te stellen; 

4. De verordening lijkbezorgingsrechten 2021 vast te stellen; 

5. De verordening forensenbelastingen 2021 vast te stellen; 

6. De legesverordening 2021 vast te stellen. 

   

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Met het vaststellen van bovenstaande belastingverordeningen 2021 worden de 

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

beoogde opbrengsten van de Begroting 2021 worden behaald. 

ONDERBOUWING  Algemeen 

De aangeboden verordeningen zijn De aangepast volgens de adviezen van de VNG. Details 

treft u aan in de bijlage “Overzicht verschillen tarieven en tekst belastingverordeningen 

2021 t.o.v. 2020”. 

 

Beslispunt 1: Onroerende-zaakbelastingen  

Het beleid van de raad is dat de belastingopbrengst verhoogd wordt met het CPI en het 

tarief wordt aangepast met het percentage van de waardeontwikkeling. Dit wil zeggen als 

de totale WOZ waarde stijgt met een X percentage, daalt het tarief met een gelijk 

percentage.  
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Woningen 

In de raadsvergadering van 9 november jl. heeft u besloten om het tarief voor de woningen 

niet te indexeren en het tarief gelijk te houden aan 2020 (0,0766%). 

 

Niet-woningen 

Voor het bepalen van het tarief voor de niet-woningen wordt allereerst de uitgegaan van 

een jaarlijkse indexering voor de opbrengst 2020 en daarnaast is het tarief aangepast voor 

de waardeontwikkeling van de bedrijven. 

 

Uit de voorlopige marktanalyse van verkochte bedrijven binnen Koggenland blijkt dat de 

waarde van bedrijven over de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 gemiddeld met 1% 

stijgt. 

 

Het bovenstaande leidt tot de volgende tarieven: 

 

Tarieven OZB 2021 

OZB 2020 2021 

Woningen eigendom 0,0766% 0,0766% 

Niet-woningen eigendom 0,1181% 0,1278% 

Niet-woningen gebruik 0,0955% 0,0947% 

 

De tarieven niet-woningen wijken iets af van de in de begroting genoemde tarieven, omdat 

het stijgingspercentage van de WOZ-waarden niet-woningen iets meer is gestegen dan 

verwacht ten tijde van het opstellen van de begroting. 

 

 

Beslispunt 6: Afvalstoffenheffing 

De tarieven afvalstoffenheffing 2021 worden berekend aan de hand van de kosten voor het 

ophalen en verwerken van huisvuil (HVC), kosten afvalstoffenbelasting (Rijk) en de 

gemeentelijke perceptiekosten.  

 

Een kostenoverzicht treft u hieronder aan 

Omschrijving 2020 2021 

Kosten     

Basistarief HVC € 2.689.726 € 2.694.087 

Ketenvergoeding PBD € -319.064 € -319.064 

Afvalbelasting € 101.468 € 101.468 

In rekening gebracht door HVC € 2.472.130 € 2.476.491 

      

Kwijtschelding € 43.000 € 43.000 

Perceptiekosten gemeente € 343.000 € 347.800 
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Totaal afgerond € 2.858.000 € 2.867.000 

 

In de begroting 2021 is een opbrengst voor de rioolheffing 2021 geraamd op: 

 

Afvalstoffenheffing 2020 2021 

Begroot €        2.761.000  €  2.866.000  

 

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de begrote kosten ad € 2.867.000 worden gedekt door 

de begrote opbrengsten ad € 2.866.000. De kostendekking is 99,9%, er wordt geen winst 

gemaakt.  

 

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

 

Afvalstoffenheffing 2020 2021 

Eenpersoonshuishouden € 236,39 € 244,11 

Meerpersoonshuishouden € 317,79 € 328,16 

Extra container € 120,32 € 120,32 

 

 

Beslispunt 3: rioolheffing 

De basis voor de berekening van de tarieven is het Gemeentelijk Riolering Plan Koggenland 

2019 -2022 (GRP).   

 

Voorgesteld wordt om de tarieven van 2021 gelijk te houden aan die van 2020. 

 

De rioolheffing wordt neutraal verwerkt in de begroting, dit wil zeggen dat de opbrengst 

rioolheffing geen effect heeft op de begrotingsruimte. Overschotten of tekorten worden 

verrekend met de voorziening riolering.  

 

In de begroting 2021 is een opbrengst voor de rioolheffing 2021 geraamd op: 

 

Rioolheffing 2020 2021 

Begroot   €  1.403.000  €  1.480.000  

 

Kostendekkendheid 

Naar aanleiding van technische vragen bij de Begroting 2021 is de kostendekking ten 

aanzien van riolering nader geanalyseerd en geactualiseerd. Op basis beslispunt 2F van het 

raadsbesluit van de begroting 2021 heeft u besloten om als gevolg van actualisatie cao en 

apparaatskosten € 100.000 extra toe te rekenen aan riolering. Dit hebben wij nu verwerkt 

in de kostendekkendheid.  

De riolering is nu voor 98,5 % kostendekkend. Dit bestaat uit  een totaal van kosten en 

baten van € 1.502.483 en totale inkomsten rioolheffing van € 1.480.000.  
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Beslispunt 4: Lijkbezorgingsrechten 

Geen andere wijzigingen dan inflatiecorrectie. 

 

Beslispunt 5: Forensenbelastingen  

Geen andere wijzigingen dan inflatiecorrectie. 

 

Beslispunt 6: Leges 

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

voorgesteld.  

 

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 2021 van de minister.  De tarieven 

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

In de legesverordening is een artikel opgenomen (artikel 10) dat het college is bevoegd om 

onder bepaalde voorwaarden de tarieven voor rijbewijzen en paspoorten in de verordening 

aan te passen naar het dan geldende maximum tarief. 

 

KANTTEKENINGEN  Algemeen: Inflatiecorrectie tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen 2021  

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 juni 2020) is 1,4%. 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 

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

 

FINANCIËN  Met de voorgestelde tarieven worden de in de Programmabegroting 2021 opgenomen 

opbrengsten lokale heffingen gerealiseerd. 

 

COMMUNICATIE  De besluiten worden elektronisch gepubliceerd via www.overheid.nl. 

  

BIJLAGEN  Als bijlage treft u aan: 

- de raadsbesluiten  

- een bijlage “Overzicht verschillen tarieven belastingverordeningen 2021 t.o.v. 

2020” 
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Datum college: 24 november 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 


