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Z-13-17227 Ondersteuning Paul Schaddé van Dooren Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4199  

B&W-besluit   08-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013 

Agendanummer   09 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Belastingverordeningen 2014 

 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

de beIastingverordeningen 2014 vast te stellen.  

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: 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. 

 

Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling:     

Grondslag vaststellen van de belastingverordeningen 2014 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding: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 2014. Het betreft de volgende 

verordeningen: 

Reinigingsheffingen 

Hondenbelasting 

Lijkbezorgingrechten 

Precariobelasting 

Marktgeld 

Leges 

Besluit kwijtscheldingsregels 

 

Onroerend zaakbelastingen 

Om de laatste waarde prognoses van maatstaf van de heffing in de verordening 

Onroerende zaakbelastingen mee te kunnen nemen, bieden wij u deze verordening 

aan in de raadsvergadering van 12 december 2013.  
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Rioolheffing 

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 is de reserve groot onderhoud 

riolering ingesteld. De accountant had twijfels over de onderbouwing van de 

eerder ingestelde voorziening en de gereserveerde middelen zijn in de reserve 

gestort. Met het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan wordt 

voorzien in de bezwaren van de accountant voor het instellen van de voorziening. 

Het is mogelijk dat er een verschuiving plaatsvindt in de budgetten voor de 

stortingen in de voorziening. Om het juiste tarief te bepalen, met inachtneming 

van de vastgestelde uitgangspunten in de kadernota 2014, bieden wij u de 

verordening rioolheffing aan in de raadsvergadering van 12 december 2013. 

 

Toezeggingen 

Naar aanleiding van de vaststelling van de programmarekening 2012, is een 

toezegging gedaan om met de raad te spreken over de kostendekkendheid van de 

leges. Er wordt door een bureau een onderzoek gedaan naar de 

kostendekkendheid van de leges, afvalstoffenheffing/reinigingsrechten, 

rioolrechten en marktgelden. Naar verwachting worden de resultaten bekend in het 

1e kwartaal 2014. 

 

Verder zijn er afspraken gemaakt over het kostendekkendheid bij de begraafplaats 

waarbij wordt gevraagd naar verschillende modellen. We hebben dit verkend en er 

zijn geen andere modellen bekend dan die van de VNG.  

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

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

 

Nadere toeliNadere toeliNadere toeliNadere toelichting per verordening:chting per verordening:chting per verordening:chting per verordening:    

Algemeen 

In de Kadernota 2014 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). 

 

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 

De tarieven worden vastgesteld zoals besproken in de kadernota 2014 en zijn gelijk 

aan die van 2013.  

AfvalstoffenheffingAfvalstoffenheffingAfvalstoffenheffingAfvalstoffenheffing    2012012012013333    2012012012014444    

 Normaal Klein Normaal Klein 

Tarief voorgaand jaar € 272,05 € 245,86 € 284,55 € 258,36 

Inflatie € 4,08 € 3,69   

Extra verhoging € 8,42 € 8,81   

Vastgesteld maximale stijging € 12,50 € 12,50   

Totaal tariefTotaal tariefTotaal tariefTotaal tarief    € 284,55€ 284,55€ 284,55€ 284,55    € 258,36€ 258,36€ 258,36€ 258,36    € 284,55€ 284,55€ 284,55€ 284,55    € 258,36€ 258,36€ 258,36€ 258,36    
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De reinigingsrechten zijn aangepast aan het vastgestelde inflatiecijfer en daar waar 

nodig verhoogd.  

 

Hondenbelasting 

Om het hondenbeleid gemeente Hillegom uit te kunnen voeren wordt voorgesteld het 

tarief per hond vast te stellen op € 84,50. 

 

Zoals aangeven in de notitie hondenbeleid wordt het beleid na een jaar geëvalueerd 

en is er mogelijkheid tot aanpassen van het beleid (en tarief). 

 

Marktgelden 

De tarieven worden vastgesteld zoals besloten bij de kadernota 2014 en zijn 

verhoogd met 1,75%. 

 

Grafrechten 

Gezien de kwaliteitsimpuls die is gedaan met het herinrichting, is een 

tariefsverhoging te billijken. Daarnaast wordt met deze verhoging een 100% 

kostendekkendheid bereikt (gewenst beleid) en zijn de tarieven meer in 

overeenstemming de regionale begrafenistarieven.  

 

In 2013 is de begraafplaats heringericht en zijn er verbeteringen aangebracht. De 

tariefopbouw is conform het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 

geeft dan een gedifferentieerde tariefstijging: voor het begraven 28% (Hoofdstuk 1 en 

4 in de tarieventabel) en voor de onderhoudskosten 15% (Hoofdstuk 2 en 3 in de 

tarieventabel).  

 

Met de beoogde verhoging wordt een bedrag van € 20.000 verwacht, de 

meeropbrengsten worden in de bestuursrapportage 2014 opgenomen.  

 

Precariorechten 

De precariobelasting voor het hebben leidingen, kabels, of buizen is verhoogd naar 

€ 3,34, de overige precariorechten zijn verhoogd met 1,75%. 

 

Legesverordening 

De leges voor huwelijken in Hoofdstuk 1, Titel 1 zijn aangepast aan het nieuw 

vastgestelde reglement Burgerlijke stand. Door de vele (gratis) huwelijken, 64% van 

alle huwelijken in 2012/2013, zijn de tarieven aangepast en is het gratis huwelijk 

versoberd.  

Na screening zijn wijzigingen doorgevoerd en zijn de tarieven overeenkomstig de 

kadernota 2014 aangepast.  

 

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.  
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Besluit Kwijtscheldingsregels 

Geen inhoudelijke wijzigingen.    

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

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

de Programmabegroting 2014. Aanpassen van (wijzigen van de nu voorliggende) 

tarieven van de verschillende verordeningen hebben financiële gevolgen.  

 

Participatie/Communicatie:Participatie/Communicatie:Participatie/Communicatie:Participatie/Communicatie:    

De gemeenteraad heeft in de kadernota 2014 de uitgangspunten vastgesteld, 

daarnaast hebben alle noodzakelijke geledingen in de gemeentelijke organisatie 

deelgenomen aan de totstandkoming van de belastingverordeningen. Na vaststelling 

door uw raad moet het vaststellen van de verordening worden gepubliceerd in de 

plaatselijke krant.  

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

De belastingverordeningen moeten vóór het begin van het betreffende heffingsjaar 

worden vastgesteld en gepubliceerd.  

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Het besluit kwijtscheldingsregels 2014 

- Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014 

- Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014 

- Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2014 

- Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 

- Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten 2014 

- Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 

Informatie bij:dhr. P. Schaddé van Dooren, p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 372 
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Nr.     3. Bestuur\4199 

B&W-besluit   08-10-2013 

Uitwisseling    

Raad    14-11-2013 

Agendanummer   09 

 

 

Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    

Belastingverordeningen 2014 

 

 

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: besluit: besluit: besluit:     

    

Vast te stellen: 

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

reinigingsrechten 2014 

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

3. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014; 

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

rechten 2014; 

5. de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2014; 

6. de verordening op de heffing en invordering van leges 2014; 

7. het besluit kwijtscheldingsregels 2014. 

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 november 2013. 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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