
 

*Z0144443C63*  

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
 

 
  

Z-12-13226 Ondersteuning Paul Schaddé van Dooren Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3403  

B&W-besluit   23-10-2012 

Informatiebijeenkomst  

Voorronde    

Raad    15-11-2012 

Agendanummer   9b     

 

Onderwerp:  

Belastingverordeningen 2013 

 

Wij stellen voor:  

de beIastingverordeningen 2013 vast te stellen.  

 

Bestaand kader/doelstelling:  

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. 

 

 

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 2013. Het betreft de volgende 

verordeningen: 

Onroerende zaakbelastingen-Reinigingsheffingen-Rioolheffing-Hondenbelasting-

Lijkbezorgingsrechten-Precariobelasting- Marktgeld – en Leges alsmede het besluit 

kwijtscheldingsregels. 

 

Argumenten: 

Algemeen 

In de Kadernota 2012 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). 

 

Besluit Kwijtscheldingsregels 

De kwijtscheldingsregels zijn aangepast aan de ontwikkelingen in het 

kwijtscheldingsbeleid en aan het model kwijtscheldingsregels van de VNG. De regels 

zijn nu ook van toepassing op ondernemers die onder de bijstandsnorm komen en bij 

een verzoek van kwijtschelding wordt ook rekening gehouden met de netto-kosten 

voor kinderopvang.  
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Onroerend zaakbelastingen (OZB) 

Compensatieregeling OZB voor startende ondernemers  

In de beraadslagingen voor de kadernota 2013 is gevraagd te onderzoeken of het 

mogelijk is een compensatieregeling OZB voor startende ondernemers in te voeren. 

Het is niet mogelijk dit op te nemen in de verordening omdat dit een 

rechtsongelijkheid tot stand zou brengen, wel is het mogelijk een afzonderlijke 

compensatieregeling in het leven te roepen.  

 

Bij navraag bij de fiscaal-jurische afdeling van de VNG wordt aangegeven dat er 

twijfel bestaat bij de houdbaarheid van de compensatie. De OZB is een objectieve 

belasting waarvoor de wetgever een strikt wettelijk kader heeft geformuleerd in de 

Gemeentewet. De beleidsruimte in de OZB is voor gemeenten veel kleiner dan bij 

andere gemeentelijke belastingen. 

Daarbij heeft de wetgever expliciet vastgelegd (in artikel 220f Gemeentewet) dat er 

maar één tarief voor de gebruikersheffing mag gelden (wordt gelijkelijk vastgesteld). 

Gezien het objectieve karakter van de belasting, de beperkte beleidsruimte voor de 

gemeente en de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever dat het tarief gelijkelijk 

moet zijn is elke vorm van belastingcompensatie voor een bepaalde groep fiscaal-

juridisch kwetsbaar. 

 

Gelet op het feit dat het al mogelijk is het besluit kwijtscheldingsregeling toe te 

passen voor (startende) ondernemers en dat er twijfel bestaat bij de fiscaal-juridische 

afdeling van de VNG over de compensatieregeling stellen wij u voor geen 

compensatieregeling OZB in het leven te roepen.  

 

Tarieven 

Voor de berekening van de tarieven worden de totale opbrengsten OZB voor 2013 

niet verhoogd. De tariefswijziging is het gevolg van de daling van de waarde van de 

objecten. De verwachte areaal uitbreiding wordt wel meeberekend. 

 

De OZB wordt in 2013 opgelegd met waardepeildatum 1 januari 2012. Met de 

uitgangspunten is een prognose gemaakt voor de OZB-tarieven.  

 

Onroerende zaakbelasting  2012 2013 

Woningen Eigenaar 0,0788% 0,0826% 

Niet-woningen Eigenaar 0,1298% 0,1509% 

Niet-woningen Gebruiker 0,1093% 0,1290% 

 

Uitgangspunt is dat de aanslag OZB bij een gemiddelde aanslag voor het jaar 2013 

gelijk is aan die van 2012.  
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Afvalstoffenheffing/ reinigingsrechten 

De tarieven worden vastgesteld zoals besproken in de kadernota 2013.  

Afvalstoffenheffing 2012 2013 

 Normaal Klein Normaal Klein 

Tarief voorgaand jaar € 259,55 € 233,36 € 272,05 € 245,86 

Inflatie € 3,89 € 3,50 € 4,08 € 3,69 

Extra verhoging € 8,61 € 9,00 € 8,42 € 8,81 

Vastgesteld maximale stijging € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 

Totaal tarief € 272,05 € 245,86 € 284,55 € 258,36 

 

Rioolrechten 

De tarieven worden vastgesteld zoals besloten bij de kadernota 2013.  

 

Rioolheffing 2012 2013 

woningen     

1 persoonshh €241,16  €241,16  

2 of meer persoonshh €250,76  €250,76  

Niet-woningen     

<100 €241,16  €236,09  

100-250 €256,16  €266,09  

250-500 €280,16  €314,09  

500-1000 €325,16  €404,09  

1000-2000 €415,16  €584,09  

2000-4000 €595,16  €944,09  

4000-6000 €835,16  €1.424,09  

>6000 €1.435,16  €2.624,09  

Garages/trafo's €50,00  €50,00  

 

Hondenbelasting 

De tarieven worden vastgesteld zoals besloten bij de kadernota 2013 en bedraagt per 

hond € 59,25. 

 

Marktgelden 

De tarieven worden vastgesteld zoals besloten bij de kadernota 2013 en zijn 

verhoogd met 1,5%. 

 

Grafrechten 

In het eerste kwartaal 2013 wordt gestart met de uitvoering van het project 

Opwaardering en herinrichting waarvoor uw raad al eerder een krediet beschikbaar 

heeft gesteld. In de plannen zijn verschillende, voor Hillegom, nieuwe begraafvormen 

opgenomen zoals particuliere kindergraven, particuliere bovengrondse graven en 

particuliere urnenkelders. Deze nieuwe begraafvormen zijn opgenomen in de concept 
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Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats voor 

de gemeente Hillegom 2013. 

 

Na realisatie van de opwaardering en herinrichting (eerste helft 2013) wordt er een 

nieuwe exploitatie berekening gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat de 

kostendekkingsgraad 100% is. Dit houdt in dat er budgetneutraal begraven zal 

worden. Dit betekent dat de kosten die voor het beheren (inclusief de 

herinrichtingswerkzaamheden) van de begraafplaats gemaakt worden, gedekt worden 

door de inkomsten die worden ontvangen uit de leges voor grafrechten. 

 

Als de nieuwe exploitatie berekend is, krijgt u een voorstel om de Verordening op het 

beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats voor de gemeente 

Hillegom 2013 hierop aan te passen. 

 

Het is noodzakelijk om de nieuwe begraafvormen en tarieven nu al op te nemen in de 

Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2013. 

De oplevering van de herinrichting zal gefaseerd plaats vinden. Als bijvoorbeeld het 

gedeelte met particuliere urnenkelders gereed is en er komt een verzoek voor 

bijzetting in zo’n kelder, kan het tarief daarvoor in rekening worden gebracht. Als het 

tarief nu niet wordt opgenomen is het heffen van een tarief niet mogelijk.  

 

Door Genius Loci die ons ondersteunt bij het realiseren van de opwaardering en 

herinrichting van de begraafplaats is een indicatieve onderbouwing gemaakt voor de 

kosten voor uitgifte van een particuliere urnenkelder, particulier kindergraf en 

particulier bovengronds graf. Begraafrechten en verlengingskosten zijn hierin nog 

niet meegenomen.  

 

Precariorechten 

De tarieven worden vastgesteld zoals besloten bij de kadernota 2013 en zijn 

verhoogd met 1,5%. 

 

Naar verwachting zal de wetswijziging voor vrijstelling precariobelasting op 

netwerken nutsbedrijven niet ingaan per 1 januari 2013. De heffing voor 

nutsbedrijven is ook in de verordening opgenomen en bedraagt € 2,26 per 

strekkende meter leiding.  

 

Legesverordening 

De tarieven worden vastgesteld zoals besloten bij de kadernota 2013 en zijn daar 

waar toegestaan verhoogd met 1,5%. Bijvoorbeeld voor de tarieven van 

reisdocumenten worden maxima vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties die in de verordening zijn opgenomen. Voor de 

rijbewijstarieven gelden (nog) geen maximum tarieven, vooruitlopend op de 

maximum tarieven zijn deze wel in de verordening opgenomen.  
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Verordening BI-zone “BIZ Koopcentrum Hillegom” 

De tarieven en de heffingsgrondslag voor de BIZ blijven voor de jaren 2012, 2013 en 

2014 gelijk; een besluit of wijziging is daarom niet nodig.  

 

Financiële dekking: 

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

de Programmabegroting 2013. Aanpassen van (wijzigen van de nu voorliggende) 

tarieven van de verschillende verordeningen hebben financiële gevolgen.  

 

Communicatie/Participatie: 

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: 

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. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Het besluit kwijtscheldingsregels 2013 

- Verordening op de heffing en invordering van onroerende – zaakbelastingen 2013 

- Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2013 

- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013 

- Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2013 

- Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2013 

- Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013 

- Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten 2013 

- Verordening op de heffing en invordering van leges 2013 

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

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

