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Wij stellen voor: 

 

De eerste wijziging verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 vast te stellen. 

 

 

 

 

Inleiding 
Jaarlijks worden de belastingverordeningen en de daarbij behorende tarieven conform de 
uitgangspunten in de programmabegroting en de kadernota aangepast. In de 

raadsvergadering van 13 december 2018 zijn alle verordeningen vastgesteld.  

 
Bij de verwerking van de WOZ-waarde tot de onroerende-zaakbelastingen (OZB) 
percentages in de verordening is de verwerking van twee van de drie percentages niet 
correct in de verordening verwerkt. Door de percentages opnieuw (lager) vast te stellen 
wordt deze omissie gecorrigeerd. 
 

 
Bestaand kader en 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) zijn wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld. 
 
Beoogd effect 

Juist vastgestelde verordening onroerende-zaakbelastingen 2019. 
 
Argumenten 
Met de vaststelling van de gewijzigde verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 

worden de juiste tarieven vastgesteld. 
 

Kanttekeningen 
Door organisatorische wijzigingen bij het vervaardigen van de verordeningen is herhaling 
van het verkeerd vaststellen van tarieven uitgesloten.  
 
Financiële consequenties 
Bij het niet wijzigen van de percentages eigenaren woningen en niet-woningen wordt zo’n 
€ 100.000 teveel in rekening gebracht. Door vaststelling van de eerste wijziging 

verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 wordt dit voorkomen.  



 

 

 
Aanpak, uitvoering en participatie 

Niet van toepassing.  
 
Duurzaamheid 

Niet van toepassing.  
 
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 
Niet van toepassing.  
 
Urgentie 
De gemeentelijke belastingaanslagen worden met valuta datum 28 februari 2019 bezorgd 

bij de belastingplichtigen. Vaststelling voor de aanslagoplegging is noodzakelijk. 
Vaststelling in de raadsvergadering van donderdag 24 januari 2019 is essentieel. 
 
Evaluatie 
De opbrengsten van de heffingen en belastingen worden verantwoord in de 
Bestuursrapportage en jaarrekening.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 
Eerste wijziging verordening onroerende-zaakbelastingen 2019. 
 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 

  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2019, 

 

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

 

 

besluit: 

 

Vast te stellen de eerste wijziging verordening onroerende-belastingen 2019. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 24 januari 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
 


