
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 

 

 

 

 

*Z01CE878104* 

 

Pagina 1 van 5 

 

Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-56806\3. Bestuur\6989 
Datum voorstel:   5 oktober 2016 
Datum collegevergadering:  11 oktober 2016 

Datum raadscommissie:  27 oktober 2016 
Datum raadsvergadering:   10 november 2016 
Portefeuillehouder:   Anne de Jong 

Behandelend ambtenaar:   Paul Schaddé van Dooren 
E-mailadres:   p.schadde@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 - 537 372 

 
Agendapunt:  -- 
 

Ondersteuning Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Belastingverordeningen 2017 
 

 

Wij stellen voor 
 

- de belastingverordeningen 2017 vast te stellen  
 

 

Inleiding 
Jaarlijks worden alle belastingenverordeningen en de kwijtscheldingsregels (incl. de 
wijzigingen) opnieuw vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de geldende 
verordeningen. Het betreft de volgende verordeningen: 

 Onroerende zaakbelastingen 
 Reinigingsheffingen 
 Rioolheffing 
 Lijkbezorgingsrechten 
 Precariobelasting 
 Marktgeld 
 Leges 
 Besluit kwijtscheldingsregels 

 
Bestaand kader/context 
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 die door de raad moeten 
worden vastgesteld. 
 

Beoogd effect 
Grondslagen vaststellen van de diverse belastingverordeningen 2017. 
 

Argumenten 
Met dit voorstel voldoen wij aan artikel 219 van de Gemeentewet waarin de mogelijkheid 
wordt genoemd tot het heffen van gemeentelijke belastingen (limitatief). 
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Nadere toelichting per verordening 

 
Algemeen 
In de Kadernota 2017 zijn de uitgangspunten voor de vaststelling van de diverse 
belastingen vastgesteld. De verordeningen zijn zoveel mogelijk aangepast aan de 
modelverordeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
 
Overhead 
In de opgenomen tarieven is de overhead meegenomen op basis van de berekende 
overhead in 2016. In HLT verband wordt komend jaar de berekening van de kosten met 
betrekking tot de overhead opnieuw bezien.  
 
Onroerende zaakbelastingen (OZB) 
De tarieven van de OZB zijn gebaseerd op de Wet waardering onroerende zaken (Woz) 
waarde en worden per jaar vastgesteld. Het tarief voor het jaar 2017 is gebaseerd op de 
theoretische waarde per 1 januari 2016.  
Woningen 
De waarden van de woningen zijn, in vergelijking met de waarde per 1 januari 2015, 
licht gestegen. Met de te verwachten areaaluitbreidingen en de uitgangspunten in de 
Kadernota 2017 wordt een opbrengst verwacht van € 2.265.000,--.  
De heffingsgrondslag bedraagt circa € 2,2 miljard.  
Niet-woningen 
De waarden van de niet-woningen zijn gedaald met bijna 3%. Met de uitgangspunten in 
Kadernota 2017 wordt een opbrengst verwacht van € 1.095.000,--. 
De heffingsgrondslag bedraagt circa € 350 miljoen. 
 
De geraamde leegstand bij niet-woningen is over beide heffingen verdeeld 
(pondspondsgewijs) zodat de prikkel tot verhuren mede bij de eigenaren is 
ondergebracht. Dit is overeenkomstig het eerder aangenomen amendement bij de 
behandeling van de Kadernota 2015.  
 
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 
De tarieven kunnen door de wijziging in de rekenrente en de lagere tonnage prijzen 
lager worden vastgesteld. Voorgesteld wordt het tarief voor meerpersoonshuishoudens 
vast te stellen op € 262,50 en voor éénpersoonshuishoudens op € 236,30.  

Rioolrechten 
De tarieven kunnen door de wijziging in de rekenrente lager worden vastgesteld.  
Er wordt voorgesteld het tarief voor meerpersoonshuishoudens vast te stellen op 
€ 223,00 en voor éénpersoonshuishoudens op € 194,00. 
 

Jaar Rioolheffing per heffingseenheid 

Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishouden 

2016  € 288,44 € 259,64 

In kadernota 2017 opgenomen heffing € 280,80 € 252,00 

De berekende heffing 2017 € 223,00 € 194,00 

 
Lijkbezorgingsrechten 
De tarieven zijn verhoogd met 0,75% (inflatiecorrectie). 
 
Precariorechten 
Het tarief voor het hebben van leidingen, kabels of buizen voor nutsbedrijven is niet 
aangepast. Door vaststelling van de overgangsregeling “afschaffen precarioheffing voor 
nutsnetwerken” kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 
10 februari 2016. Voor de gemeente Hillegom een bedrag van € 4,56 per strekkende 
meter.  
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Marktgelden 
De tarieven zijn verhoogd met 0,75%. 
 
Legesverordening (algemeen) 
De tarieven zijn verhoogd met 0,75%. 
 
In de tarieventabel is een tarief opgenomen voor het in exploitatie nemen van 
Kinderopvang/gastouderopvang. De kosten voor dit soort aanvragen zijn op dit moment 
nog voor rekening van de gemeente. Ingaande het jaar 2017 worden deze kosten 
verhaald op de aanvrager.  
 
Besluit Kwijtscheldingsregels 
Geen inhoudelijke wijzigingen.  
 
Kanttekeningen 

Onroerende - zaakbelastingen 
In de verordening Onroerend zaakbelastingen zijn enige vrijstellingen opgenomen voor 
sportverenigingen en schoolgebouwen. Hierin zijn geen wijzigingen aangebracht.  
 

Financiële consequenties 
De financiële gevolgen van de aanpassingen in de verordeningen zijn meegenomen in de 
Programmabegroting 2017. Aanpassen van (wijzigen van de nu voorliggende) tarieven 

van de verschillende verordeningen hebben financiële gevolgen voor de uitkomsten in 
de Programmabegroting 2017. 
 

Aanpak / uitvoering / participatie 
De gemeenteraad heeft in de Kadernota 2017 de uitgangspunten vastgesteld.  
 

Duurzaamheid 
n.v.t.  
 

HLT 
Omdat de werkzaamheden ingaande 2017 veelal worden uitgevoerd door HLT Samen is 
harmonisering van de zogeheten kostendekkendheid een aandachtspunt.  

Met name omdat de component “loonkosten/overhead”  een belangrijk onderdeel vormt 
van de verschillende heffingen.  
Uitgangspunt is en blijft echter dat iedere gemeenteraad afzonderlijk bepaalt of en op 

welke wijze wordt geharmoniseerd. 
 
Urgentie 

De belastingverordeningen moeten vóór het begin van het betreffende heffingsjaar 
worden vastgesteld en gepubliceerd. 
 

Evaluatie 

n.v.t.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

Kenmerk : Z-16-56806\3. Bestuur\6989  

Onderwerp : Belastingverordeningen 2017 Pagina 4 van 5 

 

 
Bijlagen / achtergrondinformatie 
 
- Verordening op de heffing en invordering van onroerende - zaakbelastingen 2017 
- Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten 2017 
- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017 
- Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 
- Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten 2017 
- Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017 
- Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 
- Besluit kwijtscheldingsregels 2017 
 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
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 onroerende – 

zaakbelastingen 2017; 

2. de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten 2017; 

3. de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017; 

4. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017; 

5. de verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting en rechten 

2017; 

6. de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017; 

7. de verordening op de heffing en invordering van leges 2017; 

8. het besluit kwijtscheldingsregels 2017. 
 

 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 november 2016, 
 

 
 
 

de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


