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Belastingverordeningen 2019

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
de volgende verordeningen vast te stellen:
- afvalstoffenheffing;
- forensenbelasting
- kwijtschelding;
- leges en bijbehorende tarieventabel;
- lijkbezorgingsrechten en bijbehorende tarieventabel;
- marktgelden;
- onroerende zaakbelastingen'
- parkeerbelastingen;
- precariobelasting en bijbehorende tarieventabel;
- precariobelasting op kabels en leidingen;
- rioolheffing;
- aansluitvoorwaarden riolering;
- toeristenbelasting;
- watertoeristenbelasting.
de volgende verordening in te trekken:
IBA-aansluitrechten 2009.
Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
1
INLEIDING
Aan uw raad wordt voorgesteld om de belastingverordeningen 2019 vast te stellen. Tevens
wordt voorgesteld om de tarieven van onderstaande belastingen te indexeren met 2%. Dit is
het inflatiepercentage waar de Europese Centrale Bank op aanstuurt.
- Aansluitvoorwaarden riolering:
- Forensenbelasting;
- Leges;
- Lijkbezorgingsrechten;
- Marktgelden;
- Precariobelasting.
Voorgesteld wordt om de tarieven van onderstaande belastingen niet te indexeren:
- Afvalstoffenheffing;
- (on)roerende zaakbelastingen;
- Rioolheffing;
- Parkeertarieven;
- Parkeervergunningen;
- (water)toeristenbelasting;
- Precariobelasting op kabels, draden en leidingen.
1.1
Doel advies
Van de raad wordt verwacht dat hij de belastingverordeningen 2019 vaststelt.
2
KEUZERUIMTE
De tarieven te wijzigen of te handhaven
2.1
Beleidskaders
2.1.1
Collegeprogramma
Dit voorstel heeft betrekking op de doelstellingen uit het collegeprogramma:
Lokale lasten.
2.1.2
Lokaal beleid
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten:
De kadernota en de begroting 2019.
2.1.3
Landelijke wet- en regelgeving
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:
Op grond van artikel 216 van de Gemeentewet is geregeld, dat de raad bevoegd is tot het
wijzigen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening.
3

ADVIES

3.1
Toelichting op het advies
In de begroting 2019 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.
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3.2

Overwegingen van het college

Indexering
In de begroting 2019 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 2019 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 voor de onder 3.4.1 en 3.4.2 vermelde belastingsoorten. De tarieven voor
gemeentelijke retributies mogen maximaal 100% kostendekkend zijn.
Afrondingsregels
Bedragen tot € 10,00 worden naar beneden afgerond op € 0,05, bedragen boven € 10,00
worden afgerond op € 0,10.
3.4.1 Op 10 juli 2018 is een motie aangenomen bij de vaststelling van de van de kadernota
2019. Hierin is opgenomen dat de tarieven met betrekking tot de volgende belastingen niet
worden geïndexeerd:
- Afvalstoffenheffing;
- (on)roerende zaakbelastingen;
- Rioolheffing;
- Parkeertarieven;
- Parkeervergunningen;
- (water)toeristenbelasting.
3.4.2 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.
Precariobelasting op kabels en leidingen
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.
Leges en markt - grafrechten
De leges en markt- en grafrechten worden ondanks dat deze niet kostendekkend zijn,
verhoogd met de inflatiecorrectie.
(On)roerende zaakbelasting
De OZB en RZB opbrengsten worden niet verhoogd met de inflatiecorrectie. Bij de bepaling
van de tarieven is, naast de inflatiecorrectie, echter ook de marktbeweging tussen de WOZ
waardepeildata van invloed. Dit heeft tot gevolg dat de tarieven met dit percentage worden
gecorrigeerd. De marktwerking tussen de waardepeildata is op dit moment echter nog niet
bekend. In de loop van de eerste week in november zal dit het geval zijn. Voor de OZB
worden daarom concept tarieven voorgesteld. De definitieve tarieven worden in een memo
aan uw raad gestuurd. Op deze wijze wordt u tijdig geïnformeerd, voorafgaand aan de
behandeling in de raadcommissie van 22 november 2018.
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Forensenbelasting
De bepaling van het tarief voor de forensenbelasting is net als het tarief voor de OZB
afhankelijk van de verwachte waardeontwikkeling van woningen. Daarom wordt ook voor de
forensenbelasting een concept tarief voorgesteld. In de eerder genoemde memo aan uw
raad wordt ook het definitieve tarief voor de forensenbelasting opgenomen. De aanslagen
forensenbelasting 2019 worden in 2020 opgelegd.
Afvalstoffenheffing
Verhogen van de tarieven voor de extra restafval containers.
In de huidige verordening zijn twee tarieven opgenomen voor extra restafval mini-containers.
Voor een extra container restafval met een inhoud van 140 liter is een tarief van €120,opgenomen en voor een extra restafval container van 240 liter container €223,-.
Voorgesteld wordt om het tarief voor een extra 140 liter restafval container te verhogen tot
190,- en voor een extra 240 liter restafval container tot 323,-.
Motivatie: dit is een ontmoedigingsmaatregel die inwoners ervan moet weerhouden om een
extra restafval minicontainer te bestellen. De gemeente wil het aantal kilo’s restafval
drastisch terugbrengen in de komende jaren, als onderdeel om een duurzame gemeente te
zijn. Bovendien wordt hiermee aangesloten bij de landelijke doelstellingen voor het
hergebruiken grondstoffen en het produceren van minder restafval (CO2 uitstoot).
Rioolheffing
Een aantal percelen heeft geen aansluiting op het buizenstelsel maar biedt wel (hemel)water
aan ter nadere verwerking bij de gemeente. De gebruikers van deze objecten dragen echter
niet bij in de vorm van de rioolheffing, terwijl daartoe wel de mogelijkheid bestaat Het aantal
objecten, welke in aanmerking komt voor ‘rioolheffing hemelwaterafvoer’, is ingeschat op
1500. Hierbij kan gedacht worden aan garageboxen, loodsen en dergelijke. Voorgesteld
wordt om een tarief te hanteren van 25% van het ‘basistarief’. Dit percentage ligt in lijn met
het percentage zoals wordt toegepast bij omliggende gemeenten.
De invoering van een (riool)heffing van gebruikers van objecten zonder directe aansluiting
genereert geen extra inkomsten, maar leidt tot een herverdeling van lasten. Het gevolg is dat
voor objecten met een directe aansluiting (woningen en bedrijven) een (extra) verlaging kan
plaatsvinden van 1,5%. Hiermee komt de verlaging van het basistarief uit op 4.5% ten
opzichte van 2018.
Leges
Voorgesteld wordt om een legesvrijstelling op te nemen voor het in behandeling nemen van
een aanvraag of conceptaanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen en
warmtecollectoren. Ook als deze onderdeel zijn van een meeromvattende aanvraag wordt
voorgesteld de betreffende onderdelen buiten de berekening houden. Deze vrijstelling is
opgenomen in de legestarieventabel onder 2.3.1.1.3.
Hier kan een financiële prikkel van uitgaan om tot bepaalde duurzaamheidsmaatregelen over
te gaan. Tevens vindt hiermee betere afstemming plaats tussen de legesheffing en het
gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.
Voorgesteld wordt om de legestarieven voor kabels en leidingen zoals opgenomen in
hoofdstuk 17 van de legestarieventabel te verhogen naar een kostendekkend niveau. De
tarieven worden hiermee in lijn gebracht met de andere BUCH gemeenten.
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Lijkbezorgingsrechten
Voorgesteld wordt om In de tarieventabel, behorend bij de Verordening
lijkbezorgingsrechten, onderstaande aanpassingen in de tarieven door te voeren:
2.3.1
toegevoegd tarieven voor 5 jaar (vorig jaar abusievelijk niet opgenomen);
2.3.3
toegevoegd tarieven voor 15 jaar (vorig jaar abusievelijk niet opgenomen);
2.5.1
tarief aangepast (tarief voor 5 jaar is 50% van tarief voor 10 jaar);
2.5.2
tarief aangepast (tarief voor verlengen gelijk getrokken aan tarief verlenen
uitsluitend recht, zie 2.1.1);
2.5.3
tarief aangepast (tarief voor verlengen gelijk getrokken aan tarief verlenen
uitsluitend recht, zie 2.1.2);
4.6.3
toegevoegd tarief voor gebruik koelruimte.
IBA-aansluitrechten
Bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraadsleden heeft het college een overzicht van
regelgeving van de gemeente Bergen per 29 maart 2018 aangeboden. Dit is een dynamisch
overzicht en wijzigt als er nieuwe regelgeving wordt vastgesteld en bekendgemaakt, dan wel
wordt ingetrokken. Het overzicht van regelgeving is tot stand gekomen door een
inventarisatie van de geldende regelgeving. Uit deze inventarisatie is gebleken dat de
Verordening IBA-aansluitrechten 2009 niet meer actueel is. Uw raad wordt voorgesteld deze
verordening in te trekken.
Uitleg rijkstarieven leges
Rijkstarieven bestaan uit twee gedeelten, een gemeentelijk deel en een deel dat afgedragen
dient te worden aan het Rijk.
3.3

Regionale samenwerking en couleur locale

3.4

Participatie, samenspel

3.5

Risico’s

3.6

Financiën

3.7

Inkoop

3.8
Juridische Zaken
De belastingverordeningen zijn getoetst op basis van actuele wet- en regelgeving.
3.9
Communicatie
Afstemming heeft plaatsgevonden met een adviseur juridische zaken en Cocensus.
Aan de gebruikers van de objecten die in 2019 voor het eerst te maken krijgen met een
aanslag voor de afvoer en verwerking van hemelwater worden na het vaststellen van de
verordening Rioolheffing 2019 brieven verzonden. Hierin wordt het voornemen tot het heffen
van de gebruikers van de betreffende objecten in 2019 kenbaar gemaakt.
De verordeningen worden bekendgemaakt in het elektronisch blad van Bergen op
www.officielebekendmakingen.nl. De verordeningen worden beschikbaar gesteld op
www.overheid.nl.
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3.10
Duurzaamheid
In de raadsvergadering van 10 juli 2018 is een motie ingediend waarin werd verzocht om de
mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot tariefdifferentiatie in de belasting- en
legesverordeningen. Het beoogde doel hierbij is het stimuleren van
duurzaamheidsinitiatieven, passend bij het duurzaamheidsbeleid. 2017-2020 gemeente
Bergen. In een memo hierover zijn voorstellen aangekondigd welke in voorliggend advies
zijn opgenomen.
3.11

Veiligheid

4
UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE
De verordeningen treden in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.
5

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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