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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Vaststellen van de belastingverordeningen 2020. 
 
 
Samenvatting 
Jaarlijks dienen voor het nieuwe belastingjaar de belastingverordeningen inclusief de tarieven te 
worden vastgesteld. Op een aantal beleidsterreinen zijn besluiten genomen, die gevolgen hebben 
voor de hoogte van de belastingtarieven 2020. Daarnaast is vastgesteld dat wordt uitgegaan van een 
inflatiepercentage van 1,5% afkomstig uit de Meicirculaire van het Gemeentefonds 2019.  
In de Programmabegroting 2020 is in de paragraaf Lokale heffingen het beleidsvoornemen 
opgenomen tot de indexering van de belastingen met 1,5%. Dit volgt uit de uitgangspunten 
geformuleerd in het Collegewerkplan om een financieel gezonde gemeente te zijn. 
 
 
Bijlagen 
 
Raadsbesluiten belastingverordeningen 2020 inclusief tabellen en bijlagen: 

 
A. Verordening OZB    
B. Verordening RZB    
C. Verordening rioolheffing   
D. Verordening afvalstoffenheffing    
E. Verordening hondenbelasting   
F. Verordening watertoeristenbelasting  
G. Verordening kadegelden   

G. Bijlage kadegelden 2020  
H. Verordening marktgelden   
I. Verordening lijkbezorgingsrechten  
J. Verordening leges    

J. Bijlage tarieventabel leges 2020 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Belastingverordeningen 2020 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 

  
   

 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
J.W.E. Klomps 
 
Organisatie onderdeel 
 
 
E-mail opsteller 
Natascha.Toxopeus@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254313 
 
Registratie nummer 
Z/19/165013-VB/19/95181 
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J. Bijlage tarieventabel bouwsom 2020  
K. Verordening forensenbelasting   
L. Verordening parkeerbelasting   
M. Verordening precario     
N. Verordening toeristenbelasting   
 
Overige bijlagen (extra informatie, niet ter vaststelling): 
1. Vergelijking (meest gebruikte) belastingtarieven 2019-2020  
2. Tarieventabel leges 2019-2020  
3. Woonlasten huishoudens 2020  
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Argumenten 
Jaarlijks dienen voor het nieuwe belastingjaar de belastingverordeningen inclusief de tarieven te 
worden vastgesteld. Zoals afgesproken in het Collegewerkprogramma 2018-2022 zijn de leges en 
heffingen maximaal kostendekkend. Per belastingsoort zal worden aangegeven welke effecten zijn te 
verwachten en wat de (belangrijkste) wijzigingen, conform modelverordeningen van de VNG, voor 
2020 zijn.  

Algemeen  

Per 1 januari 2020 voert de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 
(BghU) de heffing en invordering uit voor de volgende belastingsoorten:  

• OZB 
• RZB 
• Riool 
• Afvalstoffenheffing 
• Toeristenbelasting 
• Watertoeristenbelasting 
• Forensenbelasting 
• Hondenbelasting 

In de bovenstaande verordeningen is het artikel over ‘de termijnen van betaling’ aangepast, om aan 
te sluiten op de termijnen die de deelnemers van de BghU hanteren. En het artikel over ‘nadere 
regels’, is gewijzigd, omdat het voor het eerst is dat de BghU nadere regels kan stellen (bijvoorbeeld 
regels over aangifte en de voorlopige aanslag) waaraan alle deelnemers zich hebben 
geconformeerd.  
 
A. Verordening OZB 

De tarieven zijn zo vastgesteld dat er rekening wordt gehouden met de gemiddelde stijging van 
de waarde van onroerende zaken (7,04% voor de woningen en 3,5% voor de niet-woningen). In 
de tariefstelling is rekening gehouden met oninbaarheid van vorderingen, verminderingen 
ontstaan uit bezwaren, vrijstellingen en leegstand bij niet-woningen. De gemiddelde WOZ 
waarde is een geschatte waarde op basis van de waardestijging over 2019 voor de gemeente 
Stichtse Vecht.  
 

B. Verordening RZB 
De tarieven zijn aangepast aan de tarieven van de OZB. Deze zijn altijd gelijk. 
 
Wijzigingen conform modelverordening van de VNG : 

- Artikel 4 lid 2 aanpassing aan huidig monumentenregister; 
- Artikel 4 lid 4 gekoppeld aan gemeentewet. 

 
C. Verordening rioolheffing 

In de begroting is het door u vastgestelde GRP (2017-2021) verwerkt. Hierdoor stijgt het tarief 
ten opzichte van 2019 met 2,9%. Dit is inclusief de inflatiecorrectie. 

 
D. Verordening afvalstoffenheffing 

Door het verwerken van de door u vastgestelde Kadernota 2020 stijgt het tarief ten opzichte van 
2019 met 18,1%. Dit is inclusief de inflatiecorrectie. Het tarief voor afvalstoffenheffing recreatie 
(opgehaald door plassenschap) wordt verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,5%.  
 
Wijziging in verband met harmonisatie met andere deelnemers van de BghU: 
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- Artikel 7 verhoging van de aanslag in de loop van het jaar verwijderd en de verlaging in de 
loop van het jaar verwijderd en lid over binnenverhuizing toegevoegd. 
 

E. Verordening hondenbelasting 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,5%. 
 

F. Verordening watertoeristenbelasting  
Toeristenbelasting is een belasting die contant moet kunnen worden voldaan. In de 
Programmabegroting 2020 heeft u besloten om het tarief van de (water)toeristenbelasting te 
verhogen met € 0,30 naar € 1,65. 
De overige tarieven in de verordening worden conform het inflatiecijfer van 1,5% verhoogd. 
 

G. Verordening kadegelden 
Een ligplaats zonder stroom blijft € 1,00 per meter en een ligplaats met stroom wordt € 1,30 per 
meter. Het tarief is in de afgelopen 2 jaar niet met het inflatiecijfer verhoogd. Het tarief stijgt 
daarom in 2020 met € 0,05 naar € 1,30. 

 
H. Verordening marktgelden 

De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,5% (en afgerond op € 0,05). 
 

I. Verordening lijkbezorgingsrechten 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,5% en afgerond op hele bedragen. 
 

J. Verordening leges 
De aanvrager van een vergunning is leges verschuldigd op grond van de legesverordening. 
In de tarieventabel behorende bij de legesverordening zijn onder andere de legeskosten 
opgenomen voor de paspoorten, rijbewijzen, omgevingsvergunningen, evenementenvergunning 
en vergunningen/ontheffingen op grond van de APV of Bijzondere Wetten. 
 
De tarieven in hoofdstuk 1 voor de burgerlijke stand zijn gelijk gebleven. De tarieven voor 
reisdocumenten, paspoorten en rijbewijzen zijn gewijzigd conform de (maximum) tarieven van 
het Rijk.  
 
De (overige) tarieven in hoofdstuk 1, 2 en 3 (tarieventabel) zijn grotendeels verhoogd conform 
het inflatiecijfer van 1,5%.  
 

Ten aanzien van hoofdstuk 2 (tarieventabel) zijn de volgende (tekstuele) wijzigingen gemaakt: 
- Dit starttarief was in 2019 ten onrechte komen te vervallen (ten opzichte van 2018) en wordt nu 

weer opgenomen. (2.2.3) 
- Aanvragen die door een gecertificeerd bureau aan het Bouwbesluit zijn getoetst, vóórdat deze bij 

de gemeente worden ingediend, hoeven wij niet meer aan het Bouwbesluit te toetsen. Dit brengt 
minder werk met zich mee.  
Het reductiepercentage is omlaag gegaan van 25% naar 10%. Dit artikel is een aantal jaren terug 
opgenomen in onze legesverordening, om voorbereid te zijn op het moment dat de Wet 
Kwaliteitsborging van kracht zou worden. 
Het heeft langer geduurd dan gedacht, maar deze wet is dit jaar aangenomen door de Eerste 
kamer, maar nog niet in werking. (Zal waarschijnlijk in 2021 pas in werking treden). 
Tot die tijd kan al wel gebruik van gemaakt worden in de vorm van pilots. 
De verwachting is dat 25% korting een te grote aanslag zal zijn op onze begroting en niet in 
verhouding staat tot het minder werk dat we er aan hebben. 10% korting lijkt reëler. 
De verwachting is dat er in 2020 enkele aanvragen als pilot ingediend zullen worden die hiervan 
gebruik gaan maken. 2020 kunnen we dan gebruiken als pilotperiode en in de praktijk ervaren 
wat voor korting reëel is. (2.3.1.2)  
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- Voor het maken of veranderen van een uitweg gold één vast (standaard) bedrag per 
aanvraag/besluit. Een aanvraag kan echter bestaan uit meerdere uitwegen, die elk beoordeeld 
moeten worden. Vandaar dat het tarief aangepast is naar een bedrag per uitweg. Waarbij deze 
bij meer dan 10 uitwegen goedkoper worden per extra uitweg. (2.3.9) 

- Voor het kappen van kappen van bomen gold één vast (standaard) bedrag per aanvraag/besluit. 
Een aanvraag kan echter bestaan uit het kappen van meerdere bomen, die elk individueel 
beoordeeld moeten worden (op bijvoorbeeld de gezondheid van de boom). Vandaar dat het tarief 
aangepast is naar een bedrag per te kappen boom. Waarbij deze bij meer dan 10 bomen 
goedkoper worden per extra boom. (2.3.10) 

- De tarieven voor advies van de agrarische adviescommissie worden door de agrarische 
adviescommissie vastgesteld en zijn onveranderd overgenomen. (2.3.19) 

- Een tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een 
bestemmingsplan welke meegenomen wordt in een algemene bestemmingsplan wijziging, 
waarvan het initiatief bij de gemeente ligt ontbrak tot nu toe. Omdat hiervoor wel een 
planologische toetsing en afweging plaats moet vinden, maar er géén individuele procedure 
gevolgd hoeft te worden is hier hetzelfde tarief aangehouden als voor een buitenplanse, kleine 
(kruimel) afwijking. (2.8.2.2) 

- Voor het aanvragen van een huisnummer gold één vast (standaard) bedrag per aanvraag/besluit. 
Een aanvraag kan echter bestaan uit meerdere huisnummers, die allemaal beoordeeld moeten 
worden en wat extra administratieve handelingen met zich meebrengt. Vandaar dat het tarief 
aangepast is naar een bedrag per huisnummer. (2.10.1) 
 

K. Verordening forensenbelasting 
De heffingsmaatstaf is een percentage van de economische waarde van de woning. Het 
percentage voor 2020 is 0,21232%. Hierbij is rekening gehouden met 7,04% waardestijging 
onroerende zaken. 

 
L. Verordening parkeerbelasting 

De tarieven voor betaald parkeren zijn niet verhoogd. De tarieven voor vergunningen zijn wel 
conform het inflatiecijfer van 1,5% verhoogd. 

 
M. Verordening precario 

De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,5%. 
 

N. Verordening toeristenbelasting 
Toeristenbelasting is een belasting die contant moet kunnen worden voldaan. In de 
Programmabegroting 2020 heeft u besloten om het tarief van de (water)toeristenbelasting te 
verhogen met € 0,30 naar € 1,65. 
De overige tarieven in de verordening worden conform het inflatiecijfer van 1,5% verhoogd.  

 
Woonlasten 
Met de vaststelling van bovenstaande tarieven is de stijging van de woonlasten (OZB, 
afvalstoffenheffing en rioolheffing) voor een meerpersoonshuishouden met een gemiddelde 
koopwoning 6,45% en voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning 10,25%.  
 
Communicatie 
De belastingverordeningen 2020 worden na vaststelling door de raad gepubliceerd en 
gecommuniceerd. 
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Financiën, risico’s en indicatoren 
De tarieven van de bijgevoegde verordeningen zijn voor 2020 voor het merendeel met 1,5% 
geïndexeerd. Dit is een nadere uitwerking van de paragraaf lokale heffingen zoals opgenomen in de 
Programmabegroting 2020. 
 
 
 
 
12 november 2019 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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