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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De belastingverordeningen 2014 vast te stellen. 
 
 
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 in 2014. Daarnaast is vastgesteld dat wordt uitgegaan van een inflatiepercentage 
van 1,6% afkomstig uit de meicirculaire. 
 
 
 
 
Bijlagen 
Raadsbesluiten belastingverordeningen 2014 inclusief tabellen en bijlagen: 
A. Verordening OZB    H. Verordening marktgelden 
B. Verordening RZB    I. Verordening lijkbezorgingsrechten 
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 2013 en 2014 van de meest gebruikte belastingtarieven 
- Overzicht wijzigingen belastingverordeningen 2013 naar 2014 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Belastingverordeningen 2014 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
26 november 2013 
 
Werksessie 
5 november 2013 

 

Portefeuillehouder 
P. Ploeg 
Afdeling 
Interne dienstverlening 
Opsteller 
monique.lagendijk@stichtsevecht.nl 
 
 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
Z/13/26961-VB/13/03271 
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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 (6,18% voor de woningen en 1,81% 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 in 2012 vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat de tarieven jaarlijks met 5% 
stijgen. 
 

D. Verordening afvalstoffenheffing 
De tarieven zijn voor 2014 iets verlaagd. 
 

E. Verordening hondenbelasting 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,6%.  
 

F. Verordening watertoeristenbelasting 
Om het tarief voor toeristenbelasting en watertoeristenbelasting op het zelfde niveau te brengen 
wordt deze verhoogd naar € 1,30, het tarief voor de toeristenbelasting. De overige tarieven in de 
verordening worden conform het inflatiecijfer van 1,6% verhoogd. 
 

G. Verordening kadegelden 
De wijzigingen en aanvullingen op de afmeerplaatsen en de tarieven voor kadegelden komen voort 
uit het besluit strategische heroverweging, punt 6 over recreatieve voorzieningen. Er wordt nu 
onderscheid gemaakt in ligplaatsen met voorzieningen en ligplaatsen zonder voorzieningen. 
 

H. Verordening marktgelden 
De tarieven voor de markten op het Pieter de Hooghplein en het Bisonspoor te Maarssen en de 
Spinnerie te Loenen worden conform het inflatiecijfer verhoogd met 1,6% en het tarief voor de markt 
op de Kerkbrink te Breukelen wordt met 5% verhoogd. 
 

I. Verordening lijkbezorgingsrechten 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,6%.  
 

J. Verordening leges 
De leges voor omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en vergunningen/ontheffingen op 
grond van de APV of Bijzondere Wetten zijn met een ander percentage gewijzigd dan het inflatiecijfer 
van 1,6%, daar deze niet kostendekkend waren in het verleden. 
 
Bij de berekening van de leges, die op het principe van kostendekkendheid gebaseerd zijn, zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• De (stapsgewijze) verhoging van leges beoogt kosten en inkomsten meer in evenwicht te 

brengen (kostendekkendheid vergroten); 
• Het tariefvoorstel 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. 
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De leges in de tarieventabel die betrekking hebben op de APV/Bijzondere Wetten zijn een uitwerking 
van de besluitvorming rond het Uitvoeringsbeleid Evenementen van 12 juni 2012. Er is besloten de 
leges in 2013 met 20% te verhogen en in 2014 met 40% ten opzichte van het prijspeil 2012.  
 
De leges in de tarieventabel die betrekking hebben op de omgevingsvergunningen zijn in balans 
gebracht met de kosten en gemiddeld met 20% gestegen. De tarieven voor vaste adviseurs zijn in de 
tabel aangepast aan de opgave 2014, zodat deze 1 op 1 aan de aanvrager kunnen worden 
doorberekend. 
 

K. Verordening forensenbelasting 
 De heffingsmaatstaf is een percentage van de economische waarde van de woning. Het percentage 

voor 2014 is 0,18507%. Hierbij is rekening gehouden met 6,18% waardedaling onroerende zaken.  
 
L. Verordening parkeerbelasting 
 De tarieven voor betaald parkeren zijn niet verhoogd. De tarieven voor vergunningen zijn wel conform 

het inflatiecijfer van 1,6% verhoogd. Er is voor 2014 een tarief opgenomen voor een camperplaats. 
 
M. Verordening precario 
 De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,6%. 
 
N. Verordening toeristenbelasting 
 Het tarief wordt gelijk gehouden aan 2013 op € 1,30, zodat het tarief van de watertoeristenbelasting 

gelijk getrokken kan worden aan het tarief van de toeristenbelasting. De overige tarieven in de 
verordening worden conform het inflatiecijfer van 1,6% verhoogd. 

 
Communicatie 
De belastingverordeningen 2014 worden na vaststelling door de raad gepubliceerd en gecommuniceerd. 
 
 
15 oktober 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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