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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
Vaststellen van de belastingverordeningen voor 2015. 
 
 
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 2015. Daarnaast is vastgesteld dat wordt uitgegaan van 
een inflatiepercentage van 1,25% afkomstig uit de meicirculaire. 
 
 
 
Bijlagen 
Raadsbesluiten belastingverordeningen 2015 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 2014 en 2015 van de meest gebruikte 

belastingtarieven 
- Overzicht wijzigingen belastingverordeningen 2014 naar 2015 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Vaststellen Belastingverordeningen 2015 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
25 november 2014 
 
Werksessie 
4 november 2014 

 

Portefeuillehouder 
E.R.M. Balemans 
 
Afdeling 
Interne dienstverlening 
Mail opsteller 
monique.lagendijk@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/14/36236-VB/14/04581 
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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 (3,60% voor de woningen en 1,51% 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 
Op basis van de kostendekkendheid zou het tarief voor de rioolheffing voor 2015 met 10% 
moeten stijgen. Gelet op het coalitieakkoord en in afwachting van het nieuwe GRP volgend jaar, 
stellen wij voor om het tarief met het in het vGRP 2012 vastgestelde perspectief van 5% te laten 
stijgen. Daardoor is voor 2015 een incidentele onttrekking van € 307.000 uit de reserve Riolering 
noodzakelijk. Voor 2016 en verder sluiten wij, mede gezien de gevolgen van de 
klimaatverandering en bodemdaling in het veenweidegebied, verdere verhogingen niet uit.    

 
D. Verordening afvalstoffenheffing 

Per 2015 is er een extra afvalbelasting vanuit de overheid doorgevoerd. Dit betekent dat er € 
185.000,- moet worden afgedragen aan het Rijk. Hierdoor stijgt het tarief met 0,6%. 
 

E. Verordening hondenbelasting 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,25%.  
 

F. Verordening watertoeristenbelasting 
Het tarief voor watertoeristenbelasting blijft met € 1,30 op hetzelfde niveau als 2014. Het 
verhogen van het tarief met het inflatiepercentage van 1,25% zou een onafgerond bedrag 
opleveren, wat niet contant kan worden voldaan. De overige tarieven in de verordening worden 
conform het inflatiecijfer van 1,25% verhoogd. 
 

G. Verordening kadegelden 
De tarieven voor 2015 blijven gelijk aan de tarieven van 2014. Het verhogen van het tarief met 
het inflatiepercentage van 1,25% zou een onafgerond bedrag opleveren, wat niet contant kan 
worden voldaan. 
 

H. Verordening marktgelden 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,25%.  
 

I. Verordening lijkbezorgingsrechten 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,25%.  
 

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. 

 
In 2014 is er nader onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de tarieven. Het 
onderzoek was meerledig. Enerzijds meer inzicht verkrijgen in de huidige 
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kostenverantwoordingstructuur in relatie tot de begroting en handvatten voor hernieuwing van de 
kostenstructuur in relatie tot de toekomstige begroting. Anderzijds inzicht in de 
kostendekkendheid. Hieruit blijkt dat het merendeel van de leges de afgelopen jaren in balans is 
gebracht met de kosten door de maatregelen die in 2012, 2013 en 2014 hebben 
plaatsgevonden.  
 

K. Verordening forensenbelasting 
De heffingsmaatstaf is een percentage van de economische waarde van de woning. Het 
percentage voor 2015 is 0,20800%. Hierbij is rekening gehouden met 3,6% waardedaling 
onroerende zaken.  

 
L. Verordening parkeerbelasting 

De tarieven voor betaald parkeren zijn niet verhoogd. De tarieven voor vergunningen zijn wel 
conform het inflatiecijfer van 1,25% verhoogd. 

 
M. Verordening precario 
 De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 1,25%. 
 
N. Verordening toeristenbelasting 

Het tarief voor toeristenbelasting blijft met € 1,30 op hetzelfde niveau als 2014. Het verhogen 
van het tarief met het inflatiepercentage van 1,25% zou een onafgerond bedrag opleveren, wat 
niet contant kan worden voldaan. De overige tarieven in de verordening worden conform het 
inflatiecijfer van 1,25% 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 1,3% en voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning 2,7%. De hogere 
stijging van de woonlasten voor een huurwoning komt doordat er bij koopwoningen een demping in 
het percentage zit door de OZB.  
 
Communicatie 
De belastingverordeningen 2015 worden na vaststelling door de raad gepubliceerd en 
gecommuniceerd. 
 
 
14 oktober 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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