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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Belastingverordeningen 2011 

 

Wij stellen voorWij stellen voorWij stellen voorWij stellen voor    te besluitente besluitente besluitente besluiten: : : :     

1. de Belastingverordeningen 2011vast te stellen. 

2. de heffingsgrondslag voor de afvalstoffenheffing te wijzigen van een vast 

bedrag voor een grote en een kleine kliko in een bedrag voor een één- en een 

meerpersoon huishouden. 

3. Voor de Rioolheffing: 

 3a : één rioolheffing te hanteren; 

 3b: de gebruiker van een perceel als belastingplichtige aan te wijzen; 

 3c:  de heffingsgrondslag voor de rioolheffing te wijzigen van een vast bedrag 

per perceel in een gedifferentieerd tarief voor een- en meerpersoon 

huishoudens en voor bedrijven en instanties. 

4. in te stemmen met het voorbereiden van een voorstel tot regulering van het  

   gebruik van het openbaar gemeentewater dmv het vaststellen van een      

   Haven- en een Havengeldverordening. 

5. voor de gecombineerde aanslagen (OZB, afvalstoffenheffing en Rioolheffing) 

het aantal incassotermijnen bij automatische incasso te wijzigen in 9 (was 8). 

6. bij automatische incasso een- onder en bovengrens in te voeren van  

   respectievelijk € 100,00 en € 1.500,00.   

7. het Besluit kwijtscheldingsregels 2011vast 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. 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Jaarlijks worden alle belastingenverordeningen (incl. de wijzigingen) opnieuw vastgesteld 

onder gelijktijdige intrekking van de vigerende verordeningen. Ter inzage liggen  de 

conceptverordeningen 2011.  Het betreffen de volgende  verordeningen: 

Onroerende zaakbelastingen-Reinigingsheffingen-Rioolheffing-Hondenbelasting-

Lijkbezorgingsrechten-Precariobelasting- Marktgeld – en Leges. 
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Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

Algemeen 

De belastingtarieven zijn verhoogd  conform de vastgestelde begroting 2011 . Naast 

de index van 1,5% zijn de legestarieven aangepast aan de besluiten die in 2008 voor 

3 jaar zijn genomen in het kader van de  "Kostendekkendheid van de legestarieven in 

Hillegom". 

Behalve de tarieven is in de verordeningen ook een aantal aanpassingen doorgevoerd.  

Een en ander in verband met de synchronisatie van de belastingverordeningen van de 

deelnemende gemeenten in het samenwerkingverband “Cocensus” (zie hfd 2. hierna).  

    

1. Wijzigingen in de versc1. Wijzigingen in de versc1. Wijzigingen in de versc1. Wijzigingen in de verschillende belastingverordeningenhillende belastingverordeningenhillende belastingverordeningenhillende belastingverordeningen    

1.1 Verordening onroerende zaakbelastingen 2011 

De OZB wordt met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de 

waarde van de onroerende zaak. Dit volgt uit een wetwijziging per 1 juli 2008.  

 

Het te betalen OZB bedrag is dus een percentage van de waarde van het eigendom.   

Voor 2011 geldt de waarde van de onroerende zaak naar het prijspeil 1 januari 2010 

(jaarlijkse aanpassing) . 

Conform de kadernota zijn de totale opbrengsten voor de OZB niet verhoogd.  

 

Overzicht tarieven OZB 

  
Tarief 2008 Tarief 2008 Tarief 2008 Tarief 2008     Tarief 2009 Tarief 2009 Tarief 2009 Tarief 2009 

****))))    

Tarief  Tarief  Tarief  Tarief      

2010 **)2010 **)2010 **)2010 **)    

Tarief Tarief Tarief Tarief     

2011201120112011    

Woningen Eigenaar    €   1,88 0,0752 % 0,0760 %  0,076 % 

Niet 

woningen 

Eigenaar    €   3,62 0,1431 % 0,1456 % 0,1456% 

Niet 

woningen 

Gebruiker    €   2,79 0,1105 % 0,1125 % 0,1125% 

 

 *)   inclusief een tariefsverhoging van  2,75 % ten opzichte van 2008.  

**)   inclusief een tariefsverhoging van 1,00 % ten opzichte van 2009.  

    

Uit een prognose blijkt dat in Hillegom de totale waarde van de woningen per  

1 januari 2010 ten opzichte van 1 januari 2009 licht is gedaald. Dit geldt ook voor de 

niet woningen. De totaal waarde van alle woningen daalde ten opzichte van vorige 

jaar met 1,5 %, de waarde van de niet woningen daalde met 1%. 

Door de waardedaling zouden de tarieven licht moet stijgen om de begrote opbrengsten 

te realiseren. Echter de uiteindelijke totaal waarde van het vastgoedbestand in Hillegom 

blijkt gunstiger te zijn dan de prognosewaarde die is gebruikt  voor de berekening van de 

tarieven 2010. (minder en lagere aanpassingen na bezwaar, hogere waarde nieuwbouw).   

Een tariefsaanpassing voor 2011 hoeft derhalve niet te worden doorgevoerd.  
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1.2 Verordening reinigingsheffingen 2011 

    

AfvalstoffenheffingAfvalstoffenheffingAfvalstoffenheffingAfvalstoffenheffing    

De gemeente Hillegom heft afvalstoffenheffing op basis een van een vast bedrag per 

huishouden ( € 240,00) per jaar. Het te betalen bedrag is gebaseerd op de lediging 

van een grote kliko (grijs) voor het restafval en een kleine kliko (bruin). Vermindering 

van het vaste bedrag met € 25,00 is mogelijk als een gezin geen gebruik maakt van 

een grote kliko voor het restafval maar een kleine. Vermindering is ook mogelijk als 

een huishouden uit één persoon bestaat en gebruik maakt van een centraal verzorgde 

huisvuilafvoer (bijvoorbeeld bij flatwoning). 

Bij gemeenschappelijke containers in of in de nabijheid van etagewoningen en bij 

ondergrondse containers is sprake van centraal verzorgde vuilafvoer. De perceptie -

kosten zijn echter op dit moment relatief ongunstig omdat alle mutaties handmatig 

moeten worden verwerkt. Bij een heffing naar gezinssamenstelling voor alle 

huishoudens zijn de perceptiekosten gunstiger omdat direct gekoppeld kan 

worden met de GBA. Van de ca. 8700 huishoudens betalen op dit moment ca. 

1800 huishoudens het lage tarief.  

Gezien de aard van de heffing dient bij de keuze van een heffingsmaatstaf voor 

de afvalstoffenheffing te worden aangesloten bij het profijt dat de gebruiker van 

een woning bij de dienst heeft (profijtbeginsel). In de huidige heffingstechniek in 

Hillegom wordt het profijt uitgedrukt in de grootte van de kliko en bij 

flatwoningen de samenstelling van het gezin. Beide heffingsgrondslagen zijn 

gezien de aard van de dienst acceptabel.  

Wij pleiten voor een heffing naar gezinsgrootte: 

1. De kosten van heffing (perceptiekosten) zijn lager omdat er geen handmatige 

mutaties meer nodig zijn (dat is met het huidige systeem wel het geval).  

2. Bewoners van meergezinswoningen ( ca. 1500 van de 8500 woningen) betalen 

nu al naar gezinsgrootte omdat zij geen eigen kliko hebben. 

3. Het systeem is toekomstgericht (ondergrondse containers) = landelijk meest 

toegepaste methode. 

4. Een heffing naar gezinsgrootte sluit aan bij de werkwijze van de Cocensus 

partners Haarlem en Haarlemmermeer.  

 

NB:  Op dit moment vallen ca. 1800 huishoudens in het lage tarief. Daarvan is het 

grootste deel alleenstaande flatbewoners. Het resterende deel zijn huisbewoners die 

kiezen voor een kleine bak. Uit een kleine steekproef blijkt dat de meeste daarvan 

ook alleenstaand zijn.  

Het aantal gezinnen in een eengezinswoning die kiezen voor een kleine kliko zal zeer 

beperkt zijn mede gezien het verschil tussen het normale tarief en het verlaagde 

tarief zijnde € 26,-- op jaarbasis.    
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ReinigingsrechtReinigingsrechtReinigingsrechtReinigingsrecht    

Het reinigingsrecht voort bedrijven kan vervallen omdat deze heffing wordt 

geprivatiseerd. De overige tarieven reinigingsrechten (het ledigen van feacaliën- 

putten en het verwijderen/in ontvangst nemen van afvalstoffen bij de werf) zijn 

verhoogd met het inflatiepercentage.  
 
1.3 Verordening precariobelasting (havengeld) 2011 

De tarieven zijn conform de Kadernota 2011met de prijsstijgingspercentage van  

1,5 % verhoogd.  

 

Bijzonderheden 

Ingevolge de bepalingen in hoofdstuk 5.6 van de APV (algemene plaatselijke 

verordening) is het verboden met een vaartuig ligplaats in te nemen in de door het 

college aangewezen gedeelten van het openbaar water.  

 

Het college heeft in 1988 de Vossevaart aangewezen als ligplaats voor woonschepen 

en in 2005 is de Hillegommerbeek en de Jonkheer Mockkade aangewezen om met 

pleziervaartuigen ligplaats in te nemen.  

 

Voor het innemen van een ligplaats is precariobelasting (havengeld) verschuldigd.  

Het tarief voor woonschepen bedraagt € 218,00 per jaar. De pleziervaart betaalt naar 

de lengte van het vaartuig. Een vaartuig van 5 meter betaalt op jaarbasis € 202,75.  

 

Wat betekent dit voor de tarieven ? 

Totale opbrengst 2011   € 2.219.000€ 2.219.000€ 2.219.000€ 2.219.000 ( gebaseerd op de opbrengst 2010 plus een bedrag van 

€ 10,00 per huishouden zoals besloten bij het vaststellen van de kadernota 2011) 

                                                                                       

-----------------------------------------------------------------------                                                                     

Op basis van kliko inhoud: 

Tarieven 2010201020102010 :   Normaal tarief   €  249,55    249,55    249,55    249,55    Tarieven    2011  2011  2011  2011  € 259,55€ 259,55€ 259,55€ 259,55 

                            Verlaagd tarief  €  223,36                           223,36                           223,36                           223,36                           € 233,36€ 233,36€ 233,36€ 233,36    

 

het tarief 2011201120112011 van een meer persoonhuishouden op € 262,08262,08262,08262,08  en voor een  

eenpersoons huishouden op € 233,36€ 233,36€ 233,36€ 233,36    

 

Ergo: Voor een meerpersoon huishouden betekent de wijziging een extra stijging van  

         van het tarief met €  2,53  2,53  2,53  2,53  (totaal € 12,53) 

         een eenpersoons huishouden gaat € 10,00 meer betalen            

                        

De verschuiving heeft te maken met het grotere aantal eenpersoonshuishoudens ten 

opzichte van het aantal dat nu het verlaagde tarief betaalt. 

* bron: GBA 
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Een schipper dient zelf aangifte te doen. Door de belastingcontroleur van de gemeente 

worden controles uitgevoerd.      

 

Er is aantal argumenten om het gebruik van de Hillegomse wateren beter te reguleren. 

• De regelgeving is versnipperd. De APV kent bepalingen, er zijn aparte 

besluiten over de aanwijzing van ligplaatsen, bestemmingsplannen zeggen iets 

over het gebruik van de wateren. Er bestaan nog geen regels in belang van de 

openbare orde, volksgezondheid, milieuhygiëne en het aanzien van de 

gemeente ( artikel 5.2 lid 2 van de APV.  

• Er zijn signalen van mensen zich ergeren aan de horizonvervuiling die sommige 

boten (die overigens wel betalen) veroorzaken. Boten worden gebruikt als 

schuur/opslag en zien er niet uit.  

• Sommige mensen aan de Haven hebben bezwaar ingediend tegen de WOZ- 

waarde omdat deze naar hun mening is verminderd door de “bootwrakken” bij 

hun voor de deur. 

• Met de huidige regelgeving kunnen wij geen vuist maken tegen booteigenaren 

die geen aangifte doen voor het betalen van havengeld. 

• Betalende schippers vinden het maar vreemd dat er niet wordt opgetreden 

tegen clandestiene boten. Zij dienen bezwaar tegen de nota havengeld en 

doen een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Een bijkomend verschijnsel is 

dat de haven “vol” is en er geen ligplaatsplaatsen meer zijn voor de 

goedwillende schipper. 

    

OplossingenOplossingenOplossingenOplossingen    

Om meer duidelijkheid te geven over wat wel en niet is toegestaan in de Hillegomse 

wateren stellen wij voor een Havenverordening vast te stellen. 

In de havenverordening  worden regels opgenomen omtrent de aard van het gebruik 

van het vaartuig en de wijze waarop de ligplaats moet worden ingenomen.  

Op een bij de havenverordening behorende kaart wordt exact aangegeven waar 

aangemeerd mag worden door woonboten, betalende pleziervaartuigen en passanten.  

 

Daarnaast stellen wij voor een Havengeldgeldgeldgeldverordening vast te stellen die de 

aangifteplicht regelt voor het betalen van havengeld en vermeldt de tarieven.  

Bij het niet doen van aangifte wordt een boete opgelegd of weggesleept als de 

eigenaar niet bekend is. Tegen betaling van achterstallig havengeld en sleepkosten 

wordt de boot teruggegeven. 

 

Degene die aangifte doet (en betaalt) ontvangt een sticker die zichtbaar op het 

vaartuig moet worden aangebracht. Vaartuigen die bij controle geen sticker dragen 

liggen clandestien.  

Voor passanten moet het aantrekkelijk worden gemaakt om Hillegom aan te doen.  

De facelift van het bedrijventerrein met een goede bereikbaarheid van de kaden is 

daarin een goede stap.  
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De volgende stap zou kunnen zijn een deel van de haven (vb ter hoogte van Hofzicht) 

aan te wijzen als passantenhaven waar 24 uur vrij mag worden aangemeerd.  

Indien u kunt instemmen met dit voorstel zullen de benodigde besluiten, de 

uitvoering en de communicatie in de loop van het volgende jaar worden voorbereid. 

Opbrengst 

De huidige opbrengst van het havengeld bedraagt ca  € 12.000,--  per jaar voor ca. 

75 aanslagen. Volgens controle wordt voor ca. 25 boten niet betaald.  Dit betreffen in 

hoofdzaak kleine bootjes met of zonder buitenboordmotor.  

    
1.4 Verordening hondenbelasting 2011 

De tarieven zijn conform de Kadernota 2011 verhoogd met 1,5%.  
    
1.5 Verordening marktgelden 2011 

De tarieven zijn conform de Kadernota 2011verhoogd met 1,5%. In het kader van  

de verbetering van de efficiency bij de invordering in de verordening een 

mogelijkheid opgenomen de marktgelden te innen via automatische incasso.     
    
1.6 Verordening lijkbezorgingsrechten 2011 

De tarieven zijn conform de Kadernota 2011 verhoogd met 1,5%.  

 
1.7 Verordening rioolheffing 2011 

In Hillegom wordt de rioolheffing geheven van de gebruiker van een perceel, dat is 

aangesloten op de gemeentelijke riolering. Het huidige tarief is, ongeacht het soort 

perceel, een vast bedrag per jaar en bedraagt € 237,42 (2010).  

In de raadsvergadering  van uw raad van 10 december 2009 heeft u besloten een 

onderzoek te doen naar de voor– en nadelen van een andere tariefsopbouw. 

Uw raad acht het niet juist dat woningen, instellingen en bedrijven hetzelfde bedrag 

aan rioolheffing betalen. Een vast bedrag voor elke gebruiker sluit niet aan bij het 

profijt dat de verschillende gebruikers maken van de riolering.   

    

Uitgangspunten 

1.7.1. De rioolheffing is bedoeld om de gemeentelijke watertaken te bekostigen. 

Bij de invoering van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken 

heeft de gemeente naast de inzameling en transport van afvalwater ookookookook de plicht tot 

de inzameling van afvloeiend regenwater en de verwerking daarvan. Daarnaast moet 

zij maatregelen treffen om structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand zo 

veel mogelijk te voorkomen. 

De kosten van voorzieningen voor regen– en grondwatertaken kunnen in de 

rioolheffing worden meegenomen.  

De gemeentewet biedt de mogelijkheid de rioolheffing op te splitsen naar een 

afvalwaterdeel en een regen- en grondwaterdeel. De afzonderlijke heffingen worden 

aan de belastingplichtigen in rekening gebracht.  

Als wordt gekozen voor afzonderlijke heffingen moet de kosten voor de afzonderlijke 

taken worden gescheiden. Dit geldt ook voor de investeringen die in het verleden zijn 
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gedaan. Het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) kent geen scheiding van de kosten 

voor de verschillende taken. Gezien de bundeling van de kosten van de watertaken 

stellen wij voor in te stemmen met één rioolheffing.  

 

1.7.2. Het staat de gemeenten vrij de rioolheffing te heffen van de eigenaar of de 

gebruiker van een perceel.  

In Hillegom wordt de rioolheffing geheven van de gebruiker van een perceel omdat  

voor de gebruiker de mate van profijt van de riolering hoger is dan voor de eigenaar.  

Wij stellen voor de gebruiker van een perceel als belastingplichtige voor de 

rioolheffing te handhaven.                                   

 

1.7.3  Heffingsgrondslag (en) = verdeelsleutel van de totale kosten over de 

individuele betalers. 

Uit de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie blijkt dat gemeenten een grote mate van 

vrijheid hebben in het kiezen van een heffingsgrondslag. 

Bij de heffing van gebruikers zijn de volgende heffingsgrondslagen mogelijk:  

 

1.7.3.1 een bedrag afhankelijk van het waterverbruik /geloosd afvalwater 

Deze heffingsgrondslag leidt tot hoge perceptiekosten. Bovendien is het in veel 

gevallen lastig te bepalen (zeker bij bedrijven) een onderscheid te maken tussen het 

waterverbruik (gegevens afkomstig van het Waterbedrijf) en het water dat wordt 

geloosd. Daarnaast zijn er bedrijven die zelf water oppompen en via het riool 

afvoeren.  Controle daarop is niet mogelijk.   

 

1.7.3.2 een vast bedrag plus een toeslag voor de hoeveelheid waterverbruik 

Deze heffingsgrondslag is een combinatie van een vast bedrag en een bedrag naar 

waterverbruik. Bijvoorbeeld: een vast bedrag voor gebruikers die minder dan 200 m3 

water verbruiken en daarboven een bedrag per m3 > 200 m3 water.  

Een vast bedrag voor elke gebruiker doet geen volledig recht aan het profijtbeginsel. 

Een toeslag naar waterverbruik betekent ook weer hoge perceptiekosten (zie 1.7.3.1). 

 

1.7.3.3 een bedrag afhankelijk van de waarde van het eigendom (WOZ waarde) 

De waarde heeft  een indirecte relatie met de oppervlakte van het perceel en de 

oppervlakte van de woning. Dit zijn belangrijke indicatoren voor het gebruik van de 

riolering. Grotere percelen zorgen voor een grotere (piek) belasting bij de 

regenwaterafvoer en grotere woningen gebruiken over het algemeen meer water. 

Voor niet-woningen is het moeilijker om een verband te zien tussen de waarde in het 

economisch verkeer en het gebruik van de riolering. Om die reden is deze 

heffingsgrondslag niet goed te gebruiken voor niet woningen.  

Voor de  waarde kan worden aangesloten bij de WOZ waarde. De waarde van de van 

de voor de WOZ uitgezonderde objecten ( bijv: woonboten, kerken, cultuurgronden) 

moeten zelf worden vastgesteld.     
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1.7.3.4 een bedrag afhankelijk van de bebouwde en verharde oppervlakte of de  

       kavelgrootte 

De grootte van afvoerende bebouwde en verharde oppervlakten van op de riolering 

aangesloten percelen bepaalt de hoeveelheid afgeloosd regenwater. Hoe groter de 

oppervlakte hoe meer geloosd regenwater.  

Deze heffingsgrondslag zorgt voor veel meet – en controlewerkzaamheden.  De 

perceptiekosten zijn daarom hoog. Bij een drukriolering kan deze maatstaf niet 

worden toegepast omdat de riolering daarbij geen regenwater afvoert.  

Een heffing naar kavelgrootte kan onredelijk uitwerken als een belastingobject veel 

onverhard oppervlakte heeft.  

In onderstaand schema krijgen de grondslagen een beoordeling op basis van de 

aspecten:   

a. perceptie de perceptiekosten (kosten die gemaakt worden op de rioolheffing 

te  innen); 

b. de stabiliteit van inkomsten.  
   

HeffingsgrondslagHeffingsgrondslagHeffingsgrondslagHeffingsgrondslag    BeoordelingsaspectBeoordelingsaspectBeoordelingsaspectBeoordelingsaspect      

 Kostenveroorzaker 

profijthebber betaalt 

perceptiekosten stabiliteit 

inkomsten 

1. waterverbruik  +/0 - 0/- 

2. vast bedrag met 

toeslag voor       

waterverbruik 

 

+ 

 

+/0 

 

+/0 

3. waarde - 0/- 0/- 

4. grootte 0/+ -/-- + 

    

++   zeer gunstig, + gunstig, 0 neutraal, - ongunstig, --zeer ongunstig 

 

Een heffingsgrondslag naar waterverbruik betekent hoge perceptiekosten en is niet 

doelmatig. Om die reden is deze naar onze mening geen optie. Ook de waarde en de 

grootte is minder geschikt omdat er geen het verband bestaat tussen de waarde en 

het gebruik van de riolering.   

 

Een vast bedrag voor elk perceel met een toeslag voor waterverbruik is ook geen 

optie omdat zo’n heffingsgrondslag a. het profijtbeginsel geweld aan doet en b. hoge 

perceptiekosten met zich brengt. 

 

VoorstelVoorstelVoorstelVoorstel    

Gelet op het vorenstaande stellen wij om bij de tariefsbepaling voor woningen aan te 

sluiten bij het systeem van een- en meerpersoon huishoudens.  Variëren in tarief naar 

één en meer persoonhuishoudens doet meer recht aan het profijtbeginsel dan het 

hanteren van één tarief voor elk huishouden.  

Voor de verdeling kan worden aangesloten bij het GBA.  

 



 

  9 

Bij de niet woningen (bedrijven en instellingen) (ca. 700) is geprobeerd  om op basis 

van het gemiddelde waterverbruik binnen een groep van bedrijven of instanties tot 

een tariefsstelling te komen. Dit blijkt heel lastig omdat het waterverbruik binnen  

een groep zeer varieert en het bovendien lastig is om sommige bedrijven/instanties 

in de juiste groep in te delen. Een vast bedrag voor elke niet woning is naar onze 

mening geen optie. Daarvoor is het waterverbruik te divers (het waterverbruik varieert 

van 10 m3 tot 5000 m3 en hoger).  

Een tariefsdifferentiatie op basis van het werkelijke waterverbruik ingedeeld in 

schalen lijkt ons de beste oplossing. Met dit systeem worden de hierboven genoemde 

nadelen niet weggenomen maar wel beperkt. 
 

De initiële perceptiekosten voor deze relatief kleine groep percelen zijn eenmalig 

(invoeren in belastingpakket). Het aantal jaarlijkse mutaties zal beperkt zijn omdat 

het waterverbruik per jaar niet veel zal afwijken waardoor de meeste bedrijven in 

dezelfde schaal zullen blijven.   

Daarnaast zullen de bedrijven die zelf oppompen het water meestal gebruiken in het 

productieproces, als koelwater of voor het bevloeien van de akkers. Het rioolstelsel 

wordt door dit water niet belast.  

    

Gevolgen voor het huidigeGevolgen voor het huidigeGevolgen voor het huidigeGevolgen voor het huidige    tarief tarief tarief tarief     

Bij het waterbedrijf Dunea zijn gegevens opgevraagd inzake het waterverbruik van 

woningen en niet woningen over de voorgaande verbruiksperiode. Daarnaast zijn 

gegevens verzameld over de gemiddelde regenval per m2 in deze regio.  

Uitgangspunten 

1. De totale lasten bedragen € 2.300.934,00 (begroting en GRP), verdeeld in  

kapitaallasten ad € 1.144.760,00 en jaarlijkse kosten ad € 1.156.174,00. 

2. De baten voor 2011 zijn  geraamd op € 2.300.934 (100% kostendekking). 

3. Totale waterverbruik in Hillegom over 2009 bedraagt 1.095.585 m3, waarvan 

 924 561 m3 door woningen.    

4. Woningen: 

Gemiddeld waterverbruik eenpersoonshuishoudens :     50 m3 per jaar 

Gemiddeld waterverbruik meerpersoon huishoudens : 123 m3 per jaar              

5. Niet woningen 

Indeling op basis van het jaarlijkse gemiddelde waterverbruik per jaar: 

Categorie  

Waterverbruik  tot 100 m3 

 van 100 m3 tot 250 m3 

 van 250 m3 tot 1000 m3 

 van 1000 m3 tot 2000 m3 

 meer dan 1000 m3 

Garageboxen -geen wateraansluiting, alleen  

hemelwaterafvoer 

Trafo’s -geen wateraansluiting, alleen 

hemelwaterafvoer- 
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6. Berekening tarieven 

De lasten zijn verdeeld in kapitaallasten en jaarlijks terugkomende kosten. De 

kapitaallasten zijn gelijkelijk verdeeld over alle percelen (woningen en niet 

woningen). De jaarlijkse kosten zijn verdeeld over de woningen en de niet 

woningen naar rato van het waterverbruik.  

De tarieven zijn berekend op basis van het gemiddelde waterverbruik van elke 

groep.  

De tarieven voor garages en trafo’s zijn gerekend op basis van de gemiddelde 

hoeveelheid hemelwater dat jaarlijks per m2 valt.     

 

Op basis van voornoemde uitgangspunten ontstaat het volgende beeld:  
 

 Categorie  Tarief per jaar 

1 Woningen  eenpersoonshuishouden  € 171,88  

2 Woningen meerpersoon huishouden  € 257,74 

3 Niet woningen    tot 100 m3 waterverbruik  € 161,28 

4                           van 100 m3 tot 250 m3  € 292,72 

5                           van 250 m3 tot 500 m3  € 481,40 

6                           van 500 m3 tot 1000 m3  €  814,24 

7                           van 1000 m3 tot 2000 m3   € 1.564,72   

8                           boven 2000 m3  € 4.910,08   

9 garageboxen  € 50,00 
10 trafo’s  €  40,00 

 

Nb : het gemiddelde waterverbruik van groep 3 ligt lager dan van groep 1 

        het gemiddelde waterverbruik van groep 4 ligt hoger dan van groep 2 

 
1.8 Legesverordening 2011 

De legestarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 1,5%. Dit geldt niet 

voor de door een wettelijke regeling genormeerde tarieven (burgerlijke stand, 

paspoorten rijbewijzen). Deze zijn conform de wettelijke regeling verhoogd. 

Verder zijn de tarieven aangepast aan de besluiten die zijn genomen op basis van de 

notitie  "Kostendekkendheid legestarieven in Hillegom".  

 

Bijzonderheden 

Het hoofdstuk 5 “bouwen” is aangepast aan de nieuwe Wabo. De tarieven voor 

aanleggen van invalide parkeerplaatsen zijn conform het beleid opgehoogd naar 

100%  kostendekkendheid.  
 
1.9 Brandweerrechten 2011 

De verordening Brandweerrechten kan vervallen. Het heffen van brandweerrechten is 

overgedragen aan het algemeen bestuur van de nieuwe Brandweerorganisatie. 
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2. Verdere aanpassingen2. Verdere aanpassingen2. Verdere aanpassingen2. Verdere aanpassingen    

De uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot de belastingverordeningen (met 

uitzondering van de legesverordening, de marktgeldverordening en de verordening 

brandweerrechten) is ondergebracht  bij de gemeenschappelijke regeling Cocensus. 

Voor het tarievenbeleid en de belastingverordeningen zijn de deelnemende 

gemeenten (Haarlem, Haarlemmermeer, Beverwijk en Hillegom) zelf verantwoordelijk.  

 

De redactie van de belastingverordeningen van de deelnemende partijen sluiten niet 

geheel op elkaar aan. Om het mogelijk te maken om efficiencyvoordelen te realiseren 

heeft Cocensus de verschillen in kaart gebracht en voorstellen gedaan om de 

verordeningen    van de    deelnemers meer op elkaar af te stemmen. Het gaat hier met 

name om de betaaltermijnen en de grensbedragen voor automatische incasso. 

De betaaltermijn zonder automatische incasso is in Hillegom: één termijn van  

3 maanden. Het voorstel van Cocensus aan alle deelnemende partijen is om deze 

termijn over te nemen. Voor Hillegom verandert er op dit punt niets. 

Het aantal termijnen voor automatische incasso is in Hillegom 8 en het voorstel is 

deze op te hogen naar 9 termijnen. Dit betekent in Hillegom een verruiming met één 

termijn. Verder wordt voorgesteld om net als bij de andere deelnemers een 

ondergrens en een bovengrens in te voeren voor automatische incasso. Een 

ondergrens is een efficiencyvoorstel om te voorkomen dat kleine belastingbedragen 

uitgesmeerd worden over de geheel incassotermijn. Een bovengrens  richt zich met 

op “grote” belastingbetalers. Voorgesteld wordt een bovengrens in te voeren van  

€ 1.500,00.  

 

Kwijtschelding 

Voor een aantal heffingen bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding (op basis van 

financiële situatie) aan te vragen.  

Het gaat om de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De OZB gebruikersbelasting 

voor woningen is afgeschaft en voor de OZB gebruikersbelasting voor bedrijven is 

kwijtschelding niet mogelijk. 

De kwijtscheldingsbepaling in de verschillende verordeningen is vervallen. Daarvoor 

is een algemeen in de plaats gekomen.     

    

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

Zie Begroting 2011 

    

UrgeUrgeUrgeUrgentie:ntie:ntie:ntie:    

Belastingverordeningen moeten vóór het begin van het betreffende heffingsjaar 

worden vastgesteld en gepubliceerd.  
    
CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie/Participatie /Participatie /Participatie /Participatie     

De besluiten tot het vaststellen van de verordeningen zullen worden gepubliceerd in 

de Hillegommer. 
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namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans  

secretaris voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening op de heffing en invordering van onroerende – zaakbelastingen 2011 

- Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2011 

- Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 

- Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten 2011 

- Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2011 

- Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011 

- Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011 

- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011 

- Verordening op de heffing en invordering van leges 2011 

- Het besluit kwijtscheldingsregels 2011 

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


