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Z-14-22044 Ondersteuning Paul Schaddé van Dooren Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5147 

B&W-besluit   07-10-2014 

Uitwisseling    

Raad    13-11-2014 

Agendanummer   10 

 

Onderwerp:  

Belastingverordeningen 2015 

 

 

Wij stellen voor:  

de belastingverordeningen 2015 vast te stellen en de verordening op de heffing en 

invordering van de hondenbelasting 2014 in te trekken. 

 

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 2015 

 

 

Inleiding: 

Jaarlijks worden alle belastingenverordeningen en de kwijtscheldingsregels (incl. de 

wijzigingen) opnieuw vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de geldende 

verordeningen. Ter inzage liggen de conceptverordeningen 2015. Het betreft de volgende 

verordeningen: 

Onroerende zaakbelastingen 

Reinigingsheffingen 

Rioolheffing 

Lijkbezorgingrechten 

Precariobelasting 

Marktgeld 

Leges 

Besluit kwijtscheldingsregels 

 

Bij de behandeling van de kadernota 2015 is het amendement om de honden-

belasting af te schaffen aangenomen, de verordening moet formeel worden 

ingetrokken. 
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Argumenten: 

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

 

Nadere toelichting per verordening: 

Algemeen 

In de Kadernota 2015 zijn de uitgangspunten vastgesteld voor de vaststelling van de 

diverse belastingen. Daarnaast is uw raad eerder geïnformeerd door de 

portefeuillehouder financiën over de kostendekkendheid, de afvalstoffenheffing, de 

rioolrechten en de grafrechten op de informatieavond van 8 september 2014. De 

verordeningen zijn zoveel mogelijk aangepast aan de modelverordeningen van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 

In alle verordeningen is bij het citeerartikel het lid “Deze verordening treedt in 

werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.” weer ingevoegd, 

ten onrechte is dit artikel uit de verordeningen 2014 weggelaten. De verordening 

treedt wel in werking na publicatie, de heffing wordt met het lid “de datum van 

ingang van de heffing is 1 januari 2015” bepaald.  

 

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 van 2015 is gebaseerd op de 

theoretische waarde per 1 januari 2014 vermeerderd of verminderd met de stijging of 

daling van de huizenprijzen gedurende het jaar 2014.  

 

Woningen 

De waarden van de woningen zijn, in vergelijking met de waarde per 1 januari 2013, 

gedaald met 1%, met de verwachte areaal uitbreidingen en de toegepaste 

prijscompensatie wordt een opbrengst verwacht van € 1.979.000. 

 

Niet-woningen 

De waarden van de niet-woningen zijn gedaald met 2%, met de verwachte areaal 

uitbreidingen wordt een opbrengst verwacht van € 989.900. 

 

Het OZB-tarief voor woningen is verhoogd met 1,41%, de tarieven en opbrengsten 

voor niet-woningen (eigenaren en gebruikers) worden niet verhoogd. De geraamde 

leegstand bij niet-woningen is over beide heffingen verdeeld (pondspondsgewijs) 

zodat de prikkel tot verhuren mede bij de eigenaren is ondergebracht. Een en ander 

overeenkomstig het aangenomen amendement bij de kadernota 2015.  

 

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 

De tarieven worden vastgesteld zoals besproken in de kadernota 2015 en de 

informatieavond van 8 september 2014 en zijn gelijk aan die van 2014. Namelijk voor 

meerpersoonhuishoudens € 284,55 en voor éénpersoonshuishoudens € 258,36.  
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Rioolrechten 

De grondslag bij woningen is gesplitst in één- en meerpersoonshuishoudens en bij 

niet-woningen wordt het waterverbruik gehanteerd als grondslag, verdeeld in 

8 schalen. Daarnaast is 36,2% van de verwerkingskosten flexibel, deze is gerelateerd 

aan de gebruikte kubieke meters water. De tarieven worden vastgesteld zoals 

besproken in de kadernota 2015 en de informatieavond van 8 september 2014. Voor 

de berekening van de tarieven zijn de kwijtscheldingen en het mechanisch vegen voor 

50% toegevoegd.  

 

Lijkbezorgingsrechten 

De tarieven worden vastgesteld zoals besproken in de kadernota 2015 en de 

informatieavond. De tarieven worden in twee jaar verhoogd naar 100% 

kostendekkendheid. De budgettaire gevolgen door de verhoging worden in de 

Bestuursrapportage 2015 meegenomen.  

 

Precariorechten 

De tarieven worden vastgesteld zoals besproken in de kadernota 2015 en zijn 

verhoogd met 1,41%. 

 

Marktgelden 

De tarieven worden vastgesteld zoals besloten bij de kadernota 2015 en zijn 

verhoogd met 1,41%.  

 

Legesverordening (algemeen) 

De tarieven worden vastgesteld zoals besloten bij de kadernota 2015 en zijn 

verhoogd met 1,41%. Er zijn kleine wijzigingen toegepast die ter inzage zijn gelegd.  

 

Legesverordening (Gehandicaptenparkeerkaart) 

Op de informatieavond van 8 september is hoogte van het tarief voor de 

gehandicaptenparkeerkaart besproken en overeenkomstig verlaagt naar het niveau 

van de gemeente Lisse.  

 

Besluit Kwijtscheldingsregels 

Geen inhoudelijke wijzigingen. 

 

Financiële dekking: 

De financiële gevolgen van de aanpassingen in de verordeningen zijn meegenomen 

(behoudens de lijkbezorgingrechten) in de Programmabegroting 2015. Aanpassen 

van (wijzigen van de nu voorliggende) tarieven van de verschillende verordeningen 

hebben financiële gevolgen.  
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Participatie/Communicatie: 

De gemeenteraad heeft in de kadernota 2015 de uitgangspunten vastgesteld. 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. Hierin zijn geen wijzigingen 

aangebracht.  

 

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 onroerende - zaakbelastingen 2015 

- Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015 

- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015 

- Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 

- Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten 2015 

- Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2015 

- Verordening op de heffing en invordering van leges 2015 

- Het besluit kwijtscheldingsregels 2015 

- Het besluit tot intrekking van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 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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Onderwerp: 

Belastingverordeningen 2015 

 

 

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 2015; 

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

reinigingsrechten 2015; 

3. de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015; 

4. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015; 

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

rechten 2015; 

6. de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2015; 

7. de verordening op de heffing en invordering van leges 2015; 

8. het besluit kwijtscheldingsregels 2015; 

In te trekken: 

-  de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014. 

 

Aldus besloten in de vergadering van 13 november 2014. 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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