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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Belastingverordeningen 2020 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
De volgende verordeningen vast te stellen: 
 

− Afvalstoffenheffing; 
− Forensenbelasting; 
− Kwijtschelding; 
− Leges en tarieventabel; 
− Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel; 
− Marktgelden; 
− OZB; 
− Parkeerbelastingen; 
− Precariobelasting en tarieventabel; 
− Precariobelasting kabels & leidingen; 
− Rioolheffing; 
− Verordening aansluitvoorwaarden riolering; 
− Toeristenbelasting; 
− Watertoeristenbelasting. 

 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja 

 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 12 december 2019 
Zaaknummer : BB19.00535 
Voorstelnummer : RAAD190201 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 21 november 2019 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Belastingen 
Opsteller(s) : Jan Cramer 
Telefoonnummer : 088 909 7381 
Bijlagen:  : 14 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
Aan uw raad wordt voorgesteld om de belastingverordeningen 2020 vast te stellen. Tevens 
wordt voorgesteld om de tarieven van de belastingen te indexeren met het algemene 
inflatiepercentage van 2%. Dit is het inflatiepercentage waar de Europese Centrale Bank op 
stuurt. Uitzondering hierop vormen de tarieven van de afvalstoffenheffing, 
lijkbezorgingsrechten, onroerende zaakbelastingen, parkeerheffingen, precariobelasting op 
kabels en leidingen, de rioolheffing en de (water)toeristenbelasting. Voor genoemde 
belastingen zijn in dit voorstel toelichtingen opgenomen. 
 
 
KEUZERUIMTE 
Op grond van artikel 216 van de Gemeentewet is uw raad bevoegd tot het invoeren, wijzigen 
of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een 
belastingverordening. 
 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
De belastingverordeningen zijn aangepast conform de begroting 2020 en de 
modelverordeningen van de VNG. De belastingverordeningen 2020 dienen te worden 
vastgesteld door uw raad om per 1 januari 2020 de belastingen te kunnen heffen. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
Indexering 
In de begroting 2020 zijn de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en rechten 
opgenomen. Dit voorstel is een vertaling van de begrote opbrengsten naar de tarieven voor 
de gemeentelijke belastingen. In de begroting van 2020 is een inflatiecorrectie van 2% 
opgenomen. Voorgesteld wordt om de belastingtarieven te indexeren met het algemene 
inflatiepercentage van 2% op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) met uitzondering 
van de tarieven waarvoor een toelichting is opgenomen. De tarieven voor gemeentelijke 
retributies mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Uitgezonderd van indexering zijn de 
rijkstarieven, deze zijn aangeduid met een * in de legestarieventabel. 
 
Retributies en bestemmingsheffingen 
De tarieven voor gemeentelijke retributies (specifieke diensten) en bestemmingsheffingen 
(diensten met een algemeen karakter) mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Andere 
activiteiten dan die waarvoor de heffing bestemd is mogen uit deze opbrengsten niet worden 
bekostigd. Aan het uitgangspunt van maximale kostendekkendheid wordt voor de rioolheffing 
en afvalstoffenheffing voldaan.  
 
Afrondingsregels  
Bedragen tot € 10,00 worden naar beneden afgerond op € 0,05, bedragen boven € 10,00 
worden afgerond op € 0,10. De bedragen zoals opgenomen in de tarieventabel voor de 
lijkbezorgings- en graafrechten zijn op hele euro’s naar beneden afgerond. 
 
Afvalstoffenheffing 
Uitgangspunt in de begroting is dat de tarieven een opbrengst genereren op kostendekkend 
niveau. Om de geraamde opbrengst te realiseren wordt voorgesteld om de tarieven met 3% 
te indexeren. 
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In 2019 zijn de tarieven voor de extra restafval containers verhoogd als 
ontmoedigingsmaatregel met een drempelverhogend effect om extra restafval minicontainers 
te bestellen. De gemeente wil het aantal kilo’s restafval terugbrengen in de komende jaren, 
als onderdeel van de doelstelling een duurzame gemeente te zijn. 
 
Enkele huishoudens produceren meer restafval als gevolg van het gebruik van medische 
hulpmiddelen. Voorgesteld wordt om het tarief voor een extra restafval container te laten 
vervallen voor mensen met een medische indicatie en hiervoor een vrijstelling op te nemen. 
 
Lijkbezorgingsrechten 
Door het hanteren van afwijkende percentages voor het indexeren van de tarieven voor 2019 
door de BUCH-gemeenten zijn er geringe afwijkingen in de tarieven ontstaan. Het gaat 
hierbij om één tot enkele euro’s, de financiële gevolgen zijn daarmee gering, voor de 
administratie echter aanzienlijk. Om de harmonisatie van de tarieven te herstellen wordt 
voorgesteld om een indexering van 1,8% toe te passen in plaats van 2%. 
 
WOZ en (on)roerende zaakbelasting  
De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de waarde in het economische verkeer van de 
onroerende zaak per waardepeildatum 1 januari 2019. De belasting wordt geheven als 
percentage van deze waarde. De opbrengst OZB wordt naar aanleiding van een 
aangenomen amendement voor 2020 verhoogd met 1,5%. Bij de bepaling van de tarieven is, 
naast de geïndexeerde begrote opbrengst, echter ook de procentuele marktbeweging tussen 
de WOZ waardepeildata van invloed. Dit heeft tot gevolg dat de tarieven met dit percentage 
worden gecorrigeerd en vervolgens met de index verhoogd. Voorgesteld wordt om voor de 
OZB tarieven een index van 1,5% te hanteren naar aanleiding van het aangenomen 
amendement in plaats van de indexatie zoals door het rijk gebruikt bij de berekening van de 
OZB rekenfactor.  
 
Overheveling gebruikersbelasting naar eigenarenbelasting niet-woningen 
Onder de naam onroerende zaakbelasting worden voor binnen de gemeente gelegen 
onroerende zaken twee belastingen geheven, een gebruikersbelasting en een 
eigenarenbelasting. Voorgesteld wordt om voor niet-woningen het tarief van de 
gebruikersbelasting te verlagen naar 0% en de eigenarenbelasting voor niet-woningen te 
verhogen met het percentage waarmee de gebruikersbelasting wordt verlaagd. De 
verhuurder van een bedrijfspand zal de onroerende zaakbelasting voor eigenaren normaliter 
doorberekenen in de huurprijs. 
 
Afschaffing van de OZB gebruikersbelasting onder gelijktijdige overheveling naar de 
eigenarenbelasting voor niet-woningen genereert de volgende effecten voor de gemeente, 
waarbij wordt uitgegaan van gehele tariefoverheveling zonder enige vorm van compensatie: 

1) Toenemende inkomsten in verband met het vervallen van het niet kunnen heffen van 
      OZB voor gebruikers bij leegstaande bedrijven en winkels. 
2) Toenemende inkomsten in verband met het wegvallen van de vrijstelling voor  

woondelen bij OZB voor gebruikers. In onderstaand overzicht zijn de financiële 
gevolgen met betrekking tot punt 1 en 2 uitgewerkt. 

3) Nauwkeuriger bepaling van de OZB inkomsten is mogelijk omdat de foutmarge met  
betrekking tot de inschatting van de factor leegstandsbepaling vervalt. 

     4)   Afname van het aantal bezwaarschriften van gebruikers van niet-woningen. 
     5)   Stimulans om de periode van leegstand te beperken. Leegstand betekent immers 
           extra niet verhaalbare kosten voor eigenaren van leegstaande panden. 
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Parkeerbelasting 
Voorgesteld wordt om het uurtarief te verhogen van €1,90 naar €1,95. De laatste verhoging 
dateert van 2014.  
 
Precariobelasting op kabels en leidingen 
De Eerste Kamer heeft op 21 maart 2017 ingestemd met de beperking van de 
heffingsbevoegdheid voor de precariobelasting. Na 1 januari 2022 mag geen 
precariobelasting meer worden geheven over netwerken van nutsbedrijven die zich onder, 
op of boven openbare grond bevinden. Het tarief mag in de tussenliggende periode niet 
meer hoger worden dan het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Het tarief voor het 
hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst 
bestemde gemeentegrond blijft, gezien bovenstaande ongewijzigd en bedraagt per 
strekkende meter per jaar € 3,50. 
 
Rioolheffing 
Conform het formatieakkoord wordt jaarlijks bepaald in hoeverre een stijging van het tarief 
kan worden voorkomen. Gelet op het bovenstaande kan het tarief voor 2020 met 9% omlaag 
waarna het bij gelijkblijvend beleid en huidige inzicht in de kostenontwikkeling de komende 
jaren niet verder hoeft te stijgen.  
 
Voorgesteld wordt om de voor de belastingtarieven gebruikte staffels aan te passen.  
Het huidige basistarief wordt gehanteerd bij een waterverbruik tot 500m3. Het huidige tarief 
voor de tweede staffel bij een verbruik van 501m3 tot 1000m3 bedraagt 3.75 maal het 
basistarief. Dit kan leiden tot een onevenredige belasting voor gebruikers met een 
waterverbruik van net boven de 500m3. Daarom wordt een verfijning voorgesteld van de 
staffels tot een waterverbruik van 600m3. 
 
Toeristenbelasting 
Voorgesteld wordt om de toeristenbelasting te verhogen van €1,80 tot 1,85. De laatste 
verhoging dateert van 2016. 
 
RISICO’S  
Slechts op basis van belastingverordeningen waartoe uw raad heeft besloten kan de 
gemeente voor 2020 aanslagen opleggen. Daarnaast moeten de vastgestelde 
belastingverordeningen bekend worden gemaakt, dit mag op elektronische wijze gebeuren. 
 
FINANCIËN  
De belastingverordeningen zijn aangepast conform de begroting 2020 
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
De eigenaren en gebruikers van niet-woningen worden met betrekking tot de overheveling 
van de onroerende zaakbelastingen per brief geïnformeerd omtrent de tariefwijzigingen. 
 
De verordeningen worden bekendgemaakt in het elektronisch blad van Bergen op 
www.officielebekendmakingen.nl.  
De verordeningen worden beschikbaar gesteld op www.overheid.nl.  
 
 
 
  

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.overheid.nl/
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BIJLAGEN: 
De concept verordeningen 2020: 

1. Afvalstoffenheffing; 
2. Forensenbelasting; 
3. Kwijtschelding; 
4. Leges en tarieventabel; 
5. Lijkbezorgingsrechten en tarieventabel; 
6. Marktgelden; 
7. OZB; 
8. Parkeerbelastingen; 
9. Precariobelasting en tarieventabel; 
10. Precariobelasting kabels & leidingen; 
11. Rioolheffing; 
12. Verordening aansluitvoorwaarden riolering; 
13. Toeristenbelasting; 
14. Watertoeristenbelasting. 

 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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