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Aan de gemeenteraad

Voorstel
Vaststellen van de belastingverordeningen 2012.

Inleiding
Hierbij treft u de belastingverordeningen 2012 aan. De verordeningen 2011 vastgesteld door de oude 
gemeenten zijn voor 2012 “samengevoegd” en gelijk inhoudelijk gecontroleerd/gewijzigd.

Argumenten
Jaarlijks dienen voor het nieuwe belastingjaar de belastingverordeningen inclusief de tarieven te 
worden vastgesteld.

De tarieven in de volgende verordeningen zijn aangepast aan de inflatiecorrectie van 2%.
Te weten; forensenbelasting, hondenbelasting, kadegelden, leges, precariobelasting, marktgelden en 
watertoeristenbelasting.

De tarieven in de volgende verordeningen zijn met een ander percentage gewijzigd dan hierboven 
genoemd, daar deze niet kostendekkend waren in het verleden. Dit geldt voor de 
lijkbezorgingsrechten, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Bij de parkeerbelasting zijn de tarieven voor het betalen bij de parkeerautomaten met 8% gestegen. 
Dit komt omdat het niet mogelijk is de tarieven met 2% te laten stijgen, omdat hier met muntgeld 
betaald moet kunnen worden. Gezien het feit dat de laatste jaren er geen verhoging heeft 
plaatsgevonden in de tarieven voor de parkeerautomaten, is in 2012 gekozen voor een hogere 
stijging van de tarieven dan de 2% inflatie. Er is gekozen voor een verlaging van de parkeertijd in 
minuten tegen het bestaande tarief. De overige tarieven in de verordening parkeerbelasting zijn wel 
met 2% inflatie gewijzigd.

Het tarief voor de toeristenbelasting is voor 2012 afgerond op € 1,05. Dit bedrag was in 2011 € 1,00.

Voor de verordening OZB en RZB geldt het volgende;
De grondslag voor de waardering van de onroerende zaken (WOZ) voor het belastingjaar 2012 laat 
een daling zien van de totale waarde van de onroerende zaken. Dat houdt in dat het OZB - tarief 
woningen naar boven bijgesteld dient te worden naar 0,10941%. Dit tarief geldt ook voor de RZB.

Het tarief voor de niet woningen 2012 eigendom wordt 0,17545%. Het gebruikerstarief wordt 
0,14170%. 

Voor de overige tarieven verwijzen wij u naar de belastingverordeningen 2012.

Loenen aan de Vecht, 20 december 2011
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

gemeentesecretaris burgemeester
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