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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Belastingverordeningen 2012 

 

 

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

- de belastingverordeningen 2012 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. 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

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

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

conceptverordeningen 2012. Het betreft de volgende verordeningen: 

Onroerende zaakbelastingen-Reinigingsheffingen-Rioolheffing-Hondenbelasting-

Lijkbezorgingsrechten-Precariobelasting- Marktgeld – en Leges. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

Algemeen 

In de Kadernota 2012 zijn de uitgangspunten vastgesteld  voor de vaststelling van de 

diverse belastingen. Het vastgestelde inflatiepercentage is 1,5. De verordeningen zijn 

zoveel mogelijk aangepast aan de modelverordeningen van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij de legesverordening heeft dat geleid tot een 

geheel nieuwe tarieventabel. Daarnaast is bij alle verordeningen de betalingstermijn 

aangepast en is het bedrag voor de automatische incasso aangepast (verhoogd naar 

€ 5.000) aan de gemaakte afspraken bij de synchronisatie van de 

belastingverordeningen in het samenwerkingsverband Cocensus. Door de verruiming 

van de bovengrens van de automatische incasso komen zo’n 175 (meestal kleine 

ondernemers) ook in aanmerking voor automatische incasso.  
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Onroerend zaakbelastingen (OZB) 

Voor de berekening van de tarieven worden de totale opbrengsten OZB voor 2012 

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

objecten en een toename in het aantal objecten bij woningen. Door Cocensus zijn in 

2010 voor 1 januari 2011 de waarden van de niet-woningen opnieuw getaxeerd en is 

de waarde naar boven bijgesteld. Daardoor is het tarief naar beneden bijgesteld. 

Cocensus heeft een eerste waarde prognose afgegeven. De marktwaarden voor 

woningen is gedaald met 2%. De verwachting voor niet-woningen is dat de waarde 

gelijk blijft. De OZB wordt in 2012 opgelegd met waardepeildatum 1 januari 2011. 

Met deze gegevens is een prognose gemaakt voor de OZB-tarieven.  

 

Onroerende Onroerende Onroerende Onroerende 

zaakbelastingzaakbelastingzaakbelastingzaakbelasting    

        2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    

Woningen Eigenaar 0,0760% 0,0760% 0,0788% 

Niet-woningen Eigenaar 0,1456% 0,1456% 0,1298% 

Niet-woningen Gebruiker 0,1125% 0,1125% 0,1093% 

 

Afvalstoffenheffing 

 
AfvalstoffenheffingAfvalstoffenheffingAfvalstoffenheffingAfvalstoffenheffing

Normaal Klein Normaal Klein Normaal Klein

Tarief voorgaand jaar € 237,92 € 212,95 € 249,55 € 223,36 € 259,55 € 233,36

Inflatie € 2,38 € 2,13 € 3,74 € 3,35 € 3,89 € 3,50

Extra verhoging € 9,25 € 8,28 € 6,26 € 6,65 € 8,61 € 9,00

Vastgesteld maximale stijging € 10,00 € 10,00 € 12,50 € 12,50

Totaal tarief € 249,55 € 223,36 € 259,55 € 233,36 € 272,05 € 245,86

2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

 

 

De tarievenstijging is overeenkomstig de afspraken met uw raad.  

 

Precariobelasting 

In het raadsbesluit van 16 december 2010 is het voorstel van het college overgenomen 

om een Havenverordening en een Havengeldverordening voor te bereiden ter regulering 

van het gebruik van het openbaar gemeentewater. Deze is in voorbereiding, over de 

invoering wordt u afzonderlijk geïnformeerd.  

Als de invoering van een Havenverordening en een Havengeldverordening per 1 januari 

niet haalbaar is, is continuering van de huidige verordening Precariobelasting mogelijk. 

De verordening is bijgevoegd met 1,5% verhoging van de tarieven.  

 

Daarnaast is er een vrijstelling toegevoegd voor instellingen of groeperingen die 

bevolkingsonderzoeken uitvoeren in het maatschappelijk belang. 

Het volledig lid voor vrijstellingen luidt nu: 

het hebben van voorwerpen uitsluitend gebezigd voor een liefdadig doel of door 

instellingen of groeperingen welke een bijdrage kunnen leveren tot politieke of 

maatschappelijke bewustwording van de burgers of door instellingen of groeperingen of door instellingen of groeperingen of door instellingen of groeperingen of door instellingen of groeperingen 

die bevolkingsonderzoeken uitvoeren in het maatschappelijk belangdie bevolkingsonderzoeken uitvoeren in het maatschappelijk belangdie bevolkingsonderzoeken uitvoeren in het maatschappelijk belangdie bevolkingsonderzoeken uitvoeren in het maatschappelijk belang, doch welke 

noch direct noch indirect een zakelijk belang nastreven. 
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Rioolheffing 

De verordening Rioolheffing is aangepast aan het besluit van de gemeenteraad 

waarbij de grondslag van woningen is gesplitst in één- en meerpersoonshuishoudens 

en bij niet woningen in een staffel. Garages en trafo’s gaan in de nieuwe verordening 

€ 50 per jaar betalen. Daarnaast is bepaald dat de flexibilisering in 3 jaar oplopend 

naar 36,2% gaat. Uitgangspunt blijft een 100% dekkingsgraad.  

 

De tarieven voor 2012 worden: 

RioolheffingRioolheffingRioolheffingRioolheffing    2010201020102010    2011201120112011    woningenwoningenwoningenwoningen    2012201220122012    

Alle huishoudens en niet      1 persoonshh €241,16 

woningen €235,07 €237,42 2 of meer   

Inflatie  €2,35 €3,56 persoonshh €250,76 

Extra verhoging €0,00 €0,00 NietNietNietNiet----      

Totaal tarief €237,42 €240,98 woningenwoningenwoningenwoningen      

      >100 m3 €241,16 

      100-250 m3 €256,16 

      250-500 m3 €280,16 

      500-1000 m3 €325,16 

      1000-2000 m3 €415,16 

      2000-4000 m3 €595,16 

      4000-6000 m3 €835,16 

      <6000 m3 €1.435,16 

      Garages/trafo's €50,00 

 

Hondenbelasting 

De verordening Hondenbelasting 2012 is aangepast aan de wens van de 

gemeenteraad om voor elke hond eenzelfde tarief toe te passen. Het tarief is 

verhoogd met 1,5% en is per hond € 58,35. 

 

Marktgelden 

De tarieven zijn verhoogd met 1,5%. 

 

Lijkbezorgingsrechten 

In voorbereiding is een nieuwe beheersverordening voor de begraafplaats. Hierover 

wordt u in het eerste kwartaal van 2012  geïnformeerd.  

Door de gemeenschappelijke regeling Cocensus is gewezen op de uitzonderlijke 

bepaling in de tarieventabel dat bij verlenging en afkoop van de grafrechten met 

10 jaar deze in 10 jaarlijkse termijn betaald kunnen worden. De programmatuur van 

Cocensus is niet berekend op deze regel. Verder is een afkoop van de grafrechten 

gebaseerd op de tarieven van het jaar van verlengen en krijgt elk jaar een verschillend 

bedrag van afkoop. De regeling is arbeidsintensief en zeer ongebruikelijk. 
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In overleg met de beheerder van de begraafplaats is een afkoopperiode van 5 jaar 

ingebracht en is de mogelijkheid tot gespreid betalen er uit gehaald. De tarieven zijn 

verhoogd met 1,5%. 

 

Legesverordening 

De tarieventabel van de legesverordening is aangepast aan de modelverordening van 

de VNG en de tarieven zijn (voor zover mogelijk) verhoogd met 1,5%.  

 

Door een uitspraak van de Hoge Raad van 9 september 2011 is het in de periode van 

9 tot 22 september 2011 niet mogelijk geweest om leges te heffen voor Nederlandse 

identiteitskaarten. Door een reparatiewet is het mogelijk om vanaf 22 september 

2011 weer leges te heffen. 

De VNG adviseert in een op 14 oktober 2011 gestuurde ledenbrief om de 

gemeentelijke legesverordeningen in overeenstemming te brengen met de nieuwe 

wetgeving. Op voorstel van de VNG zijn de artikelen 2 en 3 aangepast. In de 

tarieventabel hoofdstuk 2 Reisdocumenten zijn 1.2.1.7 tot en met 1.2.5 gewijzigd in 

1.2.2 tot en met 1.2.6.. De wijzigingen betreffen alleen tekstuele aanpassingen en 

vernummering. 

 

In dezelfde ledenbrief staat dat het ministerie van BZK de VNG per brief heeft laten 

weten dat de gemeenten voor de gederfde inkomsten worden gecompenseerd. 

 

Kwijtscheldingsregels 

Geen wijzigingen, als behalve het gewijzigde jaar.  

 

FinanciëleFinanciëleFinanciëleFinanciële    dekking:dekking:dekking:dekking:    

De financiële gevolgen zijn meegenomen in de Programmabegroting 2012. 

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

verordeningen hebben financiële gevolgen.  

 

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

Na vaststelling door de gemeenteraad 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: 

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.  
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namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  J. Broekhuis  

Secretaris Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Het besluit kwijtscheldingsregels 2012 

- Verordening op de heffing en invordering van onroerende – zaakbelastingen 2012 

- Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012 

- Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en rechten 2012 

- Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2012 

- Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 

- Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2012 

- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012 

- Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 

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


