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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De belastingverordeningen 2013 vast te stellen. 
 
 
Samenvatting 
 
Jaarlijks dienen voor het nieuwe belastingjaar de belastingverordeningen inclusief de tarieven te worden 
vastgesteld. In de Voorjaarsnota en de Strategische Heroverweging zijn op een aantal beleidsterreinen 
besluiten genomen, die gevolgen hebben voor de hoogte van de belastingtarieven in 2013. Daarnaast is 
vastgesteld dat wordt uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,5% afkomstig uit de junicirculaire. 
 
 
Bijlagen 
 
Raadsbesluiten belastingverordeningen 2013 inclusief tabellen en bijlagen; 
A. Verordening OZB    H. Verordening marktgelden 
B. Verordening RZB    I. Verordening lijkbezoringsrechten 
C. Verordening rioolheffing   J. Verordening leges 
D. Verordening afvalstoffenheffing  K. Verordening forensenbelasting 
E. Verordening hondenbelasting  L. Verordening parkeerbelasting 
F. Verordening watertoeristenbelasting M. Verordening precario 
G. Verordening kadegelden   N. Verordening toeristenbelasting 
 
Overige bijlagen; 
• Overzicht met daarin een vergelijking tussen 2012 en 2013 van de meest gebruikte belastingtarieven. 
• Verordeningen 2012 met hierin aangegeven de wijzigingen in 2013 
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Argumenten 
Jaarlijks dienen voor het nieuwe belastingjaar de belastingverordeningen inclusief de tarieven te worden 
vastgesteld. Per belastingsoort zal worden aangegeven welke effecten zijn te verwachten. 
 
A. Verordening OZB 
De tarieven zijn zo vastgesteld dat er rekening wordt gehouden met de gemiddelde daling van de waarde 
van onroerende zaken (4% voor de woningen en 2% voor de niet-woningen). In de tariefstelling is 
rekening gehouden met oninbaarheid van vorderingen, verminderingen ontstaan uit bezwaren, 
vrijstellingen en leegstand bij niet-woningen. 
 
B. Verordening RZB 
De tarieven zijn aangepast aan de tarieven van de OZB. Deze zijn altijd gelijk. 
 
C. Verordening rioolheffing 
Het vGRP 2012-2016 is dit jaar vastgesteld. Hierdoor stijgen de tarieven rioolheffing met 5%. 
 
D. Verordening afvalstoffenheffing 
De tarieven zijn verhoogd met 2,2% ten gevolge van kostendekkendheid inhuur afvalbeleid en -
communicatie.  
 
E. Verordening hondenbelasting 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,5%.  
 
F. Verordening watertoeristenbelasting 
Het tarief voor de belasting bedraagt per persoon, per overnachting in 2012 € 1,10. Dit bedrag wordt 
contant betaald. Het tarief blijft daarom in 2013 € 1,10. De overige tarieven in de verordening worden 
conform het inflatiecijfer van 1,5% verhoogd. 
 
G. Verordening kadegelden 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,5%.  
 
H. Verordening marktgelden 
Het tarief voor de markt op het Pieter de Hooghplein te Maarssen wordt niet verhoogd. De tarieven voor 
de markten op het Bisonspoor te Maarssen en de Spinnerie te Loenen worden conform het inflatiecijfer 
verhoogd met 1,5% en het tarief voor de markt op de Kerkbrink te Breukelen wordt met 5% verhoogd. Bij 
het bepalen van de tarieven is gekeken naar de “leefbaarheid” van de markt.  
 
I. Verordening lijkbezorgingsrechten 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,5%.  
 
J. Verordening leges 
De leges voor huwelijken, omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en vergunningen/ 
ontheffingen op grond van de APV of Bijzondere Wetten zijn met een ander percentage gewijzigd dan het 
inflatiecijfer van 1,5%, daar deze niet kostendekkend waren in het verleden. 
 
In het kader van de Strategische Heroverwegingen is bepaald dat de leges voor huwelijken 
kostendekkend moeten worden gemaakt en dat er meer inkomsten uit huwelijken gegenereerd moeten 
worden. Dit moet in 2013 € 10.000 extra opleveren. Omdat de prijsstelling voor 2013 is vereenvoudigd ten 
opzichte van de huidige prijsstelling, kan de verhoging verschillen per prijscategorie en is er bij sommige 
categorieën zelfs sprake van een daling. 
 
Bij de berekening van de leges voor omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en 
vergunningen/ontheffingen op grond van de APV of Bijzondere Wetten, zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
De (stapsgewijze) verhoging van leges beoogt kosten en inkomsten meer in evenwicht te brengen 
(kostendekkendheid vergroten); 
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• De tariefwijziging betreft uitvoering van besluitvorming Voorjaarsnota 2012 en de besluitvorming over 
Uitvoeringsbeleid Evenementenvergunningen; 

• In het tariefvoorstel is de besluitvorming over toerekenen publicatiekosten uit PUSH I verwerkt. 
 
De leges in de tarieventabel die betrekking hebben op de omgevingsvergunningen zijn gemiddeld met 
20% gestegen. 
 
K. Verordening forensenbelasting 
De heffingsmaatstaf is een percentage van de economische waarde van de woning. Het percentage voor 
2013 is 0,17099%. Hierbij is rekening gehouden met 4% waardedaling 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%.  
Er is een nieuwe vrijstelling opgenomen. De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van 
het hebben van voorwerpen of werken van een plaatselijke non-profitinstelling welke zich blijkens  
haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele 
aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak door vrijwilligers worden verricht. 
 
N. Verordening toeristenbelasting 
Aangezien de wens bestaat om middels een verhoging van het tarief een zodanige meeropbrengst te 
genereren dat er maatregelen genomen kunnen worden die ten goede komen aan het “toerisme”. Het 
voorstel is om het tarief te verhogen naar € 1,30. Dit levert dan (op basis van het aantal overnachtingen in 
2011) een meeropbrengst van ruim € 27.000,-- op. De overige tarieven in de verordening worden conform 
het inflatiecijfer van 1,5% verhoogd. 
 
Communicatie 
De belastingverordeningen 2013 worden na vaststelling door de raad gepubliceerd en gecommuniceerd.  
 
 
23 oktober 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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