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ZAAKNUMMER: ZK21001833

Overzicht verschillen tarieven en tekst
belastingverordeningen 2022 t.o.v. 2021

OZB
Woningen eigendom
Niet-woningen eigendom
Niet-woningen gebruik

2021
2022
0,0766% 0,0787%
0,1278% 0,1530%
0,0947% 0,1155%

Afvalstoffenheffing

2021

2022

Eenpersoonshuishouden

€ 244,11

€ 282,03

Meerpersoonshuishouden

€ 328,16

€ 379,14

Extra container

€ 120,32

€ 120,32

2021

2022

Woning

€ 137,00

€ 98,40

Niet-woning (< 5 personen)

€ 137,00

€ 98,40

Niet-woning (>= 5 personen)

€ 274,00

€ 196,80

2021

2022

Chalet

€ 187,07

€ 283,00

Woning

€ 380,25

€ 453,00

Rioolheffing

Forensenbelasting

Toeristenbelasting
Per overnachting

2022
€ 1,00

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022.
Hoofds tuk 1 Verlenen v an rechten
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf of
1.1
grafkelder wordt geheven:
1.1.1
voor een periode van 20 jaar
1.2

2021

2022

€1.498,50 €1.518,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht
op een urnengraf of kindergraf wordt geheven:

1.2.1

voor een periode van 20 jaar

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.1.

€ 825,90 € 836,65

en 1.2.1. met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk
aan de helft van het bedrag dat wordt geheven
voor het verlenen van het uitsluitend recht

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1.1.
en 1.2.1. met 20 jaar wordt een recht geheven gelijk
aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen
van het uitsluitend recht

Hoofds tuk 2 Begrav en
2.1

Voor het begraven van een lijk van een
persoon van 12 jaar of ouder in een huurgraf wordt geheven

2.2

persoon van 12 jaar of ouder in een algemeen graf wordt geheven
2.3

€ 479,50 € 485,75

Voor het begraven van een lijk van een
kind tussen één en 12 jaar in een algemeen graf wordt geheven

2.7

€ 219,80 € 222,65

Voor het begraven van een lijk van een
kind tussen één en 12 jaar in een huurgraf wordt geheven

2.6

€ 219,80 € 222,65

Voor het begraven van een lijk van een
kind beneden één jaar in een algemeen graf wordt geheven

2.5

€ 591,40 € 599,10

Voor het begraven van een lijk van een
kind beneden één jaar in een huurgraf wordt geheven

2.4

€ 591,40 € 599,10

Voor het begraven van een lijk van een

€ 479,50 € 485,75

Voor het begraven op buitengewone uren
wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3
verhoogd met 100%

2.8

Onder buitengewone uren wordt verstaan:
zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen

Hoofds tuk 3 Bijz etten v an as bus s en en urnen
3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt
geheven:

3.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn op
buitengewone uren (zie 2.5.) het recht als
bedoeld in 3.1. verhoogd met 100%
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€ 206,45 € 209,15

Hoofds tuk 4 Grafbedekking en onderhoud
4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake
van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen,
bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening
begraafplaatsen Koggenland 2009, wordt geheven:

4.1.1

voor de aanleg van een grafkelder

4.1.2

voor het plaatsen van gedenktekenen en/of zerk

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de

€1.372,05 €1.389,90
€ 159,85 € 161,95

voorwerpen, zoals bedoeld in 4.1.1 tot en met 4.1.2
wordt geheven per jaar:
4.2.1

voor een grafkelder

4.2.2

voor gedenktekenen en/of zerk

4.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden

€
€

31,90 €
31,90 €

32,30
32,30

€

34,30 €

34,75

van een grafruimte, daaronder niet begrepen het
onderhoud van voorwerpen als bedoeld in artikel 23
van de Beheersverordening begraafplaatsen
Koggenland 2009, wordt geheven per grafruimte per jaar:
4.4

De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2 en 4.3
kunnen worden afgekocht:

4.4.1

voor een periode van 20 jaar door voldoening van een
som ineens van:
a. voor een graf zonder gedenkteken en/of zerk
b. voor een graf met gedenkteken en/of zerk
c. voor een grafkelder

4.4.2

voor het verlengen van de afkoop zoals bedoeld in artikel 4.4 met 10 jaar:
a. voor een graf zonder gedenkteken en/of zerk
b. voor een graf met gedenkteken en/of zerk
c. voor een grafkelder

4.4.3

€ 301,50 € 305,40
€ 625,85 € 634,00
€ 625,85 € 634,00

voor het verlengen van de afkoop zoals bedoeld in artikel 4.4 met 20 jaar:
a. voor een graf zonder gedenkteken en/of zerk
b. voor een graf met gedenkteken en/of zerk
c. voor een grafkelder

4.5

€ 602,90 € 610,75
€1.251,75 €1.268,00
€1.251,75 €1.268,00

€ 602,90 € 610,75
€1.251,75 €1.268,00
€1.251,75 €1.268,00

De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2 en 4.3 m.b.t. algemene graven
kunnen niet worden afgekocht. Jaarlijks wordt een aanslag gestuurd.
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Hoofds tuk 5 L ijks chouwing
5.1

Voor het schouwen van een lijk door een
gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven

€ 106,55 € 107,95

Hoofds tuk 6 Ins chrijv en en ov erboeken v an eigen grav en en urnennis s en
6.1

Voor het inschrijven en overboeken van huur- en algemene
graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

6.2

€

6,65 €

6,75

€

6,65 €

6,75

Voor het inschrijven en overboeken van huur urnengraven
in een daartoe bestemd register wordt geheven

Hoofds tuk 7 Opgrav en, ruimen
7.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

7.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven
in hetzelfde graf wordt geheven

7.3

€ 586,10 € 593,70

Voor het na opgraven weer begraven in een
ander graf wordt geheven

7.4

€ 586,10 € 593,70

€1.498,50 €1.518,00

Voor het opgraven of verwijderen van een
asbus wordt geheven:

7.4.1

uit een graf

7.4.2

uit een urnengraf

7.4.3

uit een algemeen graf

7.4.4

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

7.5

Voor het ruimen van een graf op verzoek
van de rechthebbende of belanghebbende wordt geheven

7.6

€ 166,50 € 168,65
€ 106,55 € 107,95
€ 166,50 € 168,65
€ 79,95 € 81,00
€ 446,25 € 452,05

Voor het verwijderen van een grafkelder, na afstand door
rechthebbende of belanghebbende wordt geheven

€1.372,05 €1.389,90

Hoofds tuk 8 Ov erige heffingen
8.1

Voor het luiden van de klok wordt geheven per kwartier
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€

33,25 €

33,70
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