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RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
-

de belastingverordeningen 2016 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 2016

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 2016. Het betreft de volgende
verordeningen:
Onroerende zaakbelastingen
Reinigingsheffingen
Rioolheffing
Lijkbezorgingrechten
Precariobelasting
Marktgeld
Leges
Besluit kwijtscheldingsregels
Argumenten:
Met dit voorstel voldoen wij aan art. 216 van de Gemeentewet.
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Nadere toelichting per verordening:

Algemeen
In de Kadernota 2016 zijn de uitgangspunten vastgesteld voor de vaststelling van de
diverse belastingen. De verordeningen zijn zoveel mogelijk aangepast aan de
modelverordeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

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 2016 is gebaseerd op de
theoretische waarde per 1 januari 2015. In de berekeningen is het uitgangspunt van
de kadernota 2016 verwerkt.
Woningen
De waarden van de woningen zijn, in vergelijking met de waarde per 1 januari 2014,
vrijwel gelijk gebleven, met de verwachte areaal uitbreidingen en de uitgangspunten
in de kadernota 2016 wordt een opbrengst verwacht van € 2.196.000.
Niet-woningen
De waarden van de niet-woningen zijn gedaald met 2%, met de uitgangspunten in
kadernota 2016, wordt een opbrengst verwacht van € 1.089.000.
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 2016 en zijn gelijk
aan die van 2015 (en 2014). Namelijk voor meerpersoonshuishoudens € 284,55 en
voor éénpersoonshuishoudens € 258,36.

Rioolrechten
De kosten van het onderhoud van het rioolstelsel zijn toegelicht in het Verbreed
gemeentelijk rioleringsplan Hillegom 2016-2020.
Voor de berekening van de rioolheffing zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de
(100%) kostendekkendheid van de leges en heffingen volledig verwerkt (o.a.
toevoegen van kosten kwijtschelding en deels die van het reinigen van straten). In de
Kadernota 2016 zijn om die reden hogere tarieven getoond.
Op basis van het vGRP 2016-2020 kan de stijging van de rioolheffing in de
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voorgestelde planperiode echter beperkt blijven en zijn voor het jaar 2016 berekend
zoals hieronder weergegeven.
Jaar

Rioolheffing per heffingseenheid
Meerpersoons huishouden

Eenpersoons huishouden

2015

€ 281,08

€ 252,28

In kadernota 2016 opgenomen

€ 296,50

€ 267,70

€ 288,44

€ 259,64

heffing
In vGRP berekende heffing 2016

Lijkbezorgingsrechten
De tarieven worden vastgesteld zoals besproken in de kadernota 2015 en de
informatieavond. De tarieven zijn in twee jaar verhoogd naar 100%
kostendekkendheid, in 2016 zijn de tarieven dan kostendekkend.

Precariorechten
In de kadernota 2016 is gesproken over 10% verhogen en is gerekend met een
meeropbrengst van € 120.000 (Liander) en € 410.000 (Dunea). Met het nieuwe tarief
en de verwachte aanpassingen van het aantal strekkende meters (lager aantal
strekkende meters) verwachten wij in 2016 toch eenzelfde opbrengst,
ad € 1.723.000, als geraamd bij de kadernota 2016.

Marktgelden
De tarieven worden vastgesteld zoals besloten bij de kadernota 2016 en zijn
verhoogd met 0,75%.

Legesverordening (algemeen)
De tarieven worden vastgesteld zoals besloten bij de kadernota 2015 en zijn
verhoogd met 0,75%. Er zijn kleine wijzigingen toegepast die ter inzage zijn gelegd.

Besluit Kwijtscheldingsregels
Geen inhoudelijke wijzigingen.
Financiële dekking:
De financiële gevolgen van de aanpassingen in de verordeningen zijn meegenomen in
de Programmabegroting 2016. Aanpassen van (wijzigen van de nu voorliggende)
tarieven van de verschillende verordeningen hebben financiële gevolgen voor de
uitkomsten in de Programmabegroting 2016.
Participatie/Communicatie:
De gemeenteraad heeft in de kadernota 2016 de uitgangspunten vastgesteld. Na
vaststelling door uw raad moet het vaststellen van de verordening worden
gepubliceerd in de plaatselijke krant.
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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

A. van Erk

Secretaris

burgemeester

Ter inzage gelegd:
- Verordening op de heffing en invordering van onroerende - zaakbelastingen 2016
- Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016
- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016
- Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016
- Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten 2016
- Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2016
- Verordening op de heffing en invordering van leges 2016
- Het besluit kwijtscheldingsregels 2016
Informatie bij: Paul Schaddé van Dooren, p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537372.
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RAADSBESLUIT

Belastingverordeningen 2016

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 2016;
2. de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2016;
3. de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016;
4. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016;
5. de verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting en
rechten 2016;
6. de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2016;
7. de verordening op de heffing en invordering van leges 2016;
8. het besluit kwijtscheldingsregels 2016.
Aldus besloten in de vergadering van 12 november 2015

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

A. van Erk

griffier

voorzitter
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