
 

 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Belastingverordeningen 2020 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-19-101607 

datum voorstel:   24 oktober 2019 

datum collegevergadering:  5 november 2019 

datum raadsvergadering:  12 december 2019 

agendapunt:  12d 

portefeuillehouder:   A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  P. Schaddé van Dooren 

e-mailadres:    p.schadde@HLTsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

1. De belastingverordeningen 2020 met bijbehorende tarieventabellen vast te 

stellen;  

2. Het besluit kwijtscheldingsregels vast te stellen.  

 

 

 

 

Inleiding 

Jaarlijks worden alle belastingverordeningen en de kwijtscheldingsregels, inclusief de 

wijzigingen, opnieuw vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de geldende 

verordeningen. De gemeenteraad is het bevoegde orgaan om de belastingverordeningen 

en de kwijtscheldingsregeling vast te stellen.  

 

Bestaand kader en context 

De raad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting 

(art. 216 Gemeentewet). Aanpassingen in bestaande verordeningen (tarieven en 

redactionele aanpassingen door wetswijzigingen) zijn wijzigingen die door de raad moeten 

worden vastgesteld.  

De belastingverordeningen zijn aangepast overeenkomstig de uitgangspunten in de 

Kadernota 2020 en Programmabegroting 2020.  

 

Beoogd effect 

Tijdige vaststelling van de belastingverordeningen 2020 en kwijtscheldingsregels 2020. 

 

Argumenten 

Met de vaststelling van de diverse verordeningen en kwijtscheldingsregels wordt het bij 

de begrotingsbehandeling 2020 vastgestelde beleid geformaliseerd.  

 

  



 

 

Nadere toelichting per verordening 

Algemeen 

In de Kadernota 2020 zijn de uitgangspunten voor de vaststelling van de diverse 

belastingen vastgesteld. De verordeningen zijn zoveel mogelijk aangepast aan de 

modelverordeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

 
Onroerende zaakbelastingen (OZB) 

Jaarlijks worden de onroerende zaken in het kader van de Wet waardering onroerende 

zaken (WOZ) gewaardeerd. De tarieven van de OZB zijn gebaseerd op de WOZ-waarde 

en worden per jaar vastgesteld. In de berekeningen is voor de 3de maal rekening 

gehouden met de gedeeltelijke verschuiving de Precariobelasting naar de OZB. Dit is 

jaarlijks een bedrag van € 126.000. 

Woningen (eigenaren) 

De waarde van de woningen zijn per 1 januari 2019, in vergelijking met de waarde per 

1 januari 2018, gestegen. Met de te verwachten areaaluitbreidingen en de 

uitgangspunten in de Kadernota 2020 wordt een opbrengst verwacht van € 2.845.000 

Niet-woningen (eigenaren en gebruikers) 

De waarde van de niet-woningen zijn per 1 januari 2019, in vergelijking met de waarde 

per 1 januari 2018, eveneens gestegen. Met de uitgangspunten genoemd in de Kadernota 

2020 wordt een opbrengst verwacht van € 1.247.400. 

 

De geraamde leegstand bij niet-woningen is over beide heffingen verdeeld 

(pondspondsgewijs) zodat de prikkel tot verhuren mede bij de eigenaren is 

ondergebracht. Dit is overeenkomstig het eerder aangenomen amendement bij de 

behandeling van de Kadernota 2015.  

 
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 

De kosten van het thema afval stijgen met name door de verhoging van de 

verbrandingstoeslag op restafval. De opbrengst van afvalstoffenheffing is gebaseerd op 

100% dekking van de kosten. Hierdoor wordt het tarief aangepast voor 

meerpersoonshuishoudens van € 278,50 naar € 286,50 en voor een  

éénpersoonshuishouden van € 252,30 naar € 260,30.  

 
Rioolrechten 

De kosten van de gemeentelijke watertaken zijn beperkt gestegen. De opbrengst van de 

rioolrechten zijn gebaseerd op 100% dekking van de kosten. Hierdoor stijgen de tarieven 

met € 3,00 per huishouden. Het tarief wordt aangepast voor  

voor meerpersoonshuishoudens van € 230,25 naar € 233,25 en voor een  

éénpersoonshuishouden van € 201,25 naar € 204,25.  
 

Lijkbezorgingsrechten 

De tarieven zijn verhoogd met 2,5% (inflatiecorrectie). Daarnaast zijn een aantal tarieven 

aangepast aan de werkelijke kosten.  
 

Precariobelastingen 

De tarieven zijn verhoogd met 2,5% (inflatiecorrectie).  

Door de vaststelling van de overgangsregeling “afschaffen precarioheffing voor 

nutswerken” kan het tarief voor het hebben van leidingen, kabels en buizen per 

strekkende meter maximaal het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Voor de 

gemeente Hillegom (en Lisse en Teylingen) is dit een bedrag van € 4,56 per strekkende 

meter. 
 

Marktgeld 

De tarieven zijn verhoogd met 2,5% (inflatiecorrectie). 
 

 
 



 

 

Legesverordening 

De tarieven zijn verhoogd met 2,5% (inflatiecorrectie). In de tarieventabel zijn verder 

enkele tekstuele wijzigingen opgenomen omdat de regelgeving is gewijzigd 

(Modelverordeningen VNG).  

 
Besluit Kwijtscheldingsregels 

Geen inhoudelijke wijzigingen.  

 
Kanttekeningen 

Onroerende – zaakbelastingen 

In de verordening Onroerende zaakbelastingen zijn enige vrijstellingen opgenomen voor 

sportverenigingen en schoolgebouwen. Hier zijn geen inhoudelijke wijzigingen.  

 
Financiële consequenties 

De financiële consequenties van de aanpassingen in de verordeningen zijn meegenomen 

in de Programmabegroting 2020.  

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Niet van toepassing. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Omdat de werkzaamheden ingaande 2017 worden uitgevoerd door HLTsamen is 

uniformiteit en harmonisering van de zogenaamde kostendekkendheid een 

aandachtspunt. Omdat de verschillende tarieven van HLTsamen gemeenten nogal uit 

elkaar kunnen liggen zijn deze, bijvoorbeeld voor de omgevingsvergunningen, nog niet op 

elkaar afgestemd. Uitgangspunt is en blijft dat iedere gemeenteraad afzonderlijk bepaalt 

of en op welke wijze de verordeningen op elkaar worden afgestemd. 

 

Urgentie 

De belastingverordeningen moeten vóór 1 januari 2020 worden vastgesteld en 

gepubliceerd. 

 

Evaluatie 

Als daar aanleiding toe is, wordt in de bestuursrapportages op lokale heffingen niveau 

gerapporteerd over de opbrengsten van de belastingverordeningen. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

 de verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020 

 de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten 2020 

 de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020 

 de verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting en rechten 2020 

 de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2020 

 de verordening op de heffing en invordering van leges 2020 

 de verordening rioolheffing 2020 

 het besluit kwijtscheldingsregels 2020 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  

secretaris burgemeester 
 



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2020, 

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 108 en 216 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

Vast te stellen  

 de verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020; 

 de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten 2020; 

 de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020; 

 de verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting en rechten 2020; 

 de verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2020; 

 de verordening op de heffing en invordering van leges 2020; 

 de verordening rioolheffing 2020; 

 het besluit kwijtscheldingsregels 2020. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
 


