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Z-13-17227 Ondersteuning Paul Schaddé van Dooren Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4367  

B&W-besluit   22-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013 

Agendanummer   9 

 

Onderwerp:  

Belastingverordeningen 2014 (aanvullend) 

 

 

Wij stellen voor:  

de beIastingverordeningen 2014 voor de onroerend – zaakbelastingen en rioolheffing 

eveneens vast te stellen. 

 

Bestaand kader:  

De raad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting 

(art. 216 Gemeentewet). Aanpassingen in bestaande verordeningen (tarieven en 

redactionele aanpassingen als gevolg van wetswijzigingen) zijn wijzigingen in de zin van 

de wet en dienen door de raad te worden vastgesteld. 

 

Doelstelling:  

Grondslag vaststellen van de belastingverordeningen 2014 

 

 

Inleiding: 

Jaarlijks worden alle belastingenverordeningen en de kwijtscheldingsregels (incl. de 

wijzigingen) opnieuw vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de geldende 

verordeningen. De afspraak met uw raad is dat de voorstellen worden geagendeerd voor 

de raadsvergadering van november. Dit om in geval van wijziging in december nog de 

gelegenheid te hebben de verordeningen vast te stellen. Voor de Onroerend Zaak 

Belasting (OZB) en de rioolheffing wilden wij afwijken van deze afspraak om in december 

de meest actuele gegevens te kunnen gebruiken voor de tariefvaststelling. In de 

vergadering van de agendacommissie van 16 oktober is ons gevraagd om deze beide 

verordeningen toch in november aan u ter besluitvorming voor te leggen.  Hierbij voldoen 

wij aan dit verzoek en stellen voor deze conceptverordeningen vast te stellen. De 

conceptverordeningen onroerend zaakbelastingen (OZB) en rioolheffing liggen bij de 

stukken ter inzage. 

 

 

 

 

 

 
GEMEENTE HILLEGOM 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 



 

2 

Argumenten: 

Met dit voorstel voldoen wij aan art. 216 van de Gemeentewet. 

 

 

Nadere toelichting per verordening 

Onroerende - zaakbelastingen 

Van de gemeenschappelijk regeling Cocensus is per 16 september een eerste 

prognose ontvangen voor de WOZ-waarden van woningen en niet woningen. Het 

betreft de waarde per 1 januari 2013. De verordening is inhoudelijk niet gewijzigd. 

 

Woningen 

In vergelijking met de WOZ-waarde (heffingsgrondslag) van 1 januari 2012 zijn de 

waarden verder gedaald. Totale WOZ-waarde gedaald van € 2,272 miljard naar 

€ 2,056 miljard. Een waarde daling in vergelijking met het voorgaand jaar van 7,4%.  

 

Niet-woningen 

De WOZ-waarde (heffingsgrondslag) van de niet woningen is vrijwel niet gewijzigd 

omdat de ramingen van leegstand en bezwaren zijn gedaald. De WOZ-waarde van 

niet woningen stijgt daarom ook licht van € 341 miljoen naar € 349 miljoen.  

 

Om de gewijzigde WOZ-waarde door te laten werken in het tarief van de OZB 2014 

moet artikel 5 van de verordening OZB, worden aangepast.  

 

Artikel 5 Belastingtarieven 

1.Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 

percentage   bedraagt voor: 

a. de gebruikersbelasting 0,1229%  

b. de eigenarenbelasting 

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0922 %  

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1448%  

 

Rioolrechten 

De rioolrechten zijn berekend met: 

de nu bekende lasten en baten opgenomen in de programmabegroting 2014; 

de aangenomen motie om de egalisatiereserve rioolrecht in 1 keer vrij te laten vallen; 

de uitgangspunten genoemd in de kadernota 2014. 
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woningen 2013 2014 

1 persoonshuishouden €241,16  €196,45  

2 of meer persoonshuishouden €250,76  €225,25  

Niet-woningen   

<100 €236,05  €196,45  

100-250 €266,05  €241,45  

250-500 €314,05  €313,45  

500-1000 €404,05  €448,45  

1000-2000 €584,05  €718,45  

2000-4000 €944,05  €1.258,45  

4000-6000 €1.424,05  €1.978,45  

>6000 €2.624,05  €3.778,45  

Garages/trafo's €50,00  €50,00  

 

Financiële dekking: 

De financiële gevolgen van de aanpassingen in de verordeningen zijn meegenomen in 

de Programmabegroting 2014. Aanpassen van (wijzigen van de nu voorliggende) 

tarieven van de verschillende verordeningen hebben financiële gevolgen en het 

vastgestelde saldo.  

 

Participatie: 

De gemeenteraad heeft in de kadernota 2014 de uitgangspunten vastgesteld, 

daarnaast hebben alle noodzakelijke geledingen in de gemeentelijke organisatie 

deelgenomen aan de totstandkoming van de belastingverordeningen. Na vaststelling 

door uw raad moet het vaststellen van de verordening worden gepubliceerd in de 

plaatselijke krant. 

 

Urgentie: 

De belastingverordeningen moeten vóór het begin van het betreffende heffingsjaar 

worden vastgesteld en gepubliceerd.  

 

Kanttekeningen: 

Onroerende - zaakbelastingen 

In de verordening Onroerend zaakbelastingen zijn enige vrijstellingen opgenomen 

voor sportverenigingen en schoolgebouwen. De vrijstellingen zijn niet aangepast 

ondanks de opmerkingen van de gemeenschappelijke regeling Cocensus. Wij zijn van 

mening dat de vrijstellingen recht doen aan eerder vastgesteld beleid. 

 

De nu gebruikte waardeprognose is van 16 september 2013. In de 

dienstverleningsovereenkomst van de gemeenschappelijke regeling Cocensus is 

opgenomen dat voor 15 november een prognose van de waardeontwikkeling WOZ 

wordt geleverd. Het gebruiken van de prognose van september voor het bepalen van 

OZB -tarief wordt door Cocensus ontraden omdat de waardeontwikkeling nog teveel 

kan afwijken van werkelijke WOZ-waarde per 1 januari 2013. Door de OZB -tarieven 



 

4 

te berekenen op basis van de eerste WOZ- prognose lopen we het risico dat de totale 

opbrengst OZB lager wordt dan geraamd.  Daling van de waarde van de woningen is 

van invloed op de opbrengsten uit de OZB. Het gebruik van de meest recente 

gegevens verkleint dit risico. 

 

Rioolrechten 

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 is de reserve groot onderhoud riolering 

ingesteld. De accountant had twijfels over de onderbouwing van de eerder ingestelde 

voorziening en de gereserveerde middelen zijn in de reserve gestort. Met het 

opstellen van een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan in november 2013 wordt 

voorzien in de bezwaren van de accountant voor het instellen van de voorziening. Het 

is mogelijk dat er een verschuiving plaatsvindt in de budgetten voor de stortingen in 

de reserves en  

voorziening. Zonder gebruik makend van de nieuwe cijfers kunnen de opbrengsten 

rioolrecht afwijken van de geraamde opbrengsten.  

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

Secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening op de heffing en invordering van onroerend - zaakbelastingen 2014 

- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014 

Informatie bij:dhr. P. Schaddé van Dooren, p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 372 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Nr.     3. Bestuur\4367 

B&W-besluit   22-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013 

Agendanummer   9 

 

 

Onderwerp: 

Belastingverordeningen 2014 (aanvullend) 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikelen 108 en 216 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

vast te stellen: 

1. de verordening op de heffing en de invordering van onroerend -  

zaakbelasting 2014. 

2. de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 november 2013. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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