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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
Vaststellen van de belastingverordeningen 2016 
 
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 2016. Daarnaast is vastgesteld dat wordt uitgegaan van een 
inflatiepercentage van 0,8% afkomstig uit de meicirculaire. 
 
 
Bijlagen 
Raadsbesluiten belastingverordeningen 2016 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 
 
G Bijlage kadegelden 2016 
M Bijlage Tarieventabel Precario 2016 
I. Bijlage Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2016' 
J. Bijlage - Tarieventabel leges 2016 
J. Bijlage A tarieventabel legesverordening 2016 
 
Overige bijlagen 
- Bijlage 1 Vergelijking belastingtarieven 2015-2016 
- Bijlage 2 Tarieventabel leges vergelijking 2015-2016 
- Bijlage 3 Overzicht wijzigingen belastingverordeningen 2016 
- Bijlage 4 Vergelijking tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2015-2016 
- Bijlage 5 Vergelijking tarieventabel precario 2015-2016 
- Bijlage 6 Woonlasten huishoudens 2016  

Raadsvoorstel 
(Gewijzigd) 
 
Onderwerp 
Belastingverordeningen 2016 
 
Begrotingswijziging 
N.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
16 december 2015 
 
Commissie 
24 november 2015 

 

Portefeuillehouder 
E.R.M. Balemans 
 
Afdeling 
Interne dienstverlening 
Mail opsteller 
monique.lagendijk@stichtsevecht.nl 
tel. 0346-254719 
c.c. theo.monfils@stichtsevecht.nl 
 
Registratie nummer 
Z/15/46908-VB/15/05799 
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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 stijging en 
daling van de waarde van onroerende zaken (1,92% voor de woningen en -1,90% voor de niet-
woningen). In de tariefstelling is rekening gehouden met oninbaarheid van vorderingen, 
verminderingen ontstaan uit bezwaren, vrijstellingen en leegstand bij niet-woningen. In de 
tariefsbepaling is geen rekening gehouden met de opbrengsten van de areaal uitbreiding. Dit is 
de toename van woningen door nieuwbouw. Door de raad is in de begrotingsbehandeling in 
2014 gevraagd om de areaaluitbreiding afzonderlijk in de tarieven te verwerken en dit was al in 
de vorige raadsperiode beoogd. Hieraan wordt dan nu per 1 januari 2016 uitvoering gegeven. 
Dit betreft dus geen lastenverhoging voor de huishoudens in bestaande woningen. 
 

B. Verordening RZB 
De tarieven zijn aangepast aan de tarieven van de OZB. Deze zijn altijd gelijk. 
 

C. Verordening rioolheffing 
Gelet op het coalitieakkoord en in afwachting van het nieuwe GRP, stellen wij voor om het tarief 
met het in het vGRP 2012 vastgestelde perspectief van 5% te laten stijgen.  

 
D. Verordening afvalstoffenheffing 

De afvalstoffenheffing 2016 stijgt met 1,06%. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere 
kosten voor de afvalverwerking, een hogere percentage oninbaar, wijziging in aantal 
belastingplichtige en een hogere kwijtschelding vanwege de crisis. 

 
E. Verordening hondenbelasting 

De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 0,8%%.  
 

F. Verordening watertoeristenbelasting 
Het tarief voor watertoeristenbelasting blijft met € 1,30 op hetzelfde niveau als 2015. Het 
verhogen van het tarief met het inflatiepercentage van 0,8% zou een onafgerond bedrag 
opleveren, wat niet contant kan worden voldaan. De overige tarieven in de verordening worden 
conform het inflatiecijfer van 0,8% verhoogd. 
 

G. Verordening kadegelden 
De tarieven voor 2016 blijven gelijk aan de tarieven van 2015. Het verhogen van het tarief met 
het inflatiepercentage van 0,8% zou een onafgerond bedrag opleveren, wat niet contant kan 
worden voldaan. 
 

H. Verordening marktgelden 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 0,8%.  
 

I. Verordening lijkbezorgingsrechten 
De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 0,8%.  
 

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. 
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De voor 2015 op basis van het uitgevoerde onderzoek naar de kostenstructuur en 
kostentoerekening vastgestelde legesbedragen zijn grotendeels  voor 2016 verhoogd met het 
inflatiecijfer van 0,8%. Alle legesbedragen die de gemeente zelf kan vaststellen zijn afgerond op 
hele Euro’s. Verder zijn enkele tekst correcties toegepast en bij enkele artikelen is gekozen voor 
een minder uitgebreide indeling. 
 

K. Verordening forensenbelasting 
De heffingsmaatstaf is een percentage van de economische waarde van de woning. Het 
percentage voor 2016 is 0,21417%. Hierbij is rekening gehouden met 1,92% waardestijging 
onroerende zaken.  

 
L. Verordening parkeerbelasting 

De tarieven voor betaald parkeren zijn niet verhoogd. De tarieven voor vergunningen zijn wel 
conform het inflatiecijfer van 0,8% verhoogd. 

 
M. Verordening precario 
 De tarieven zijn verhoogd conform het inflatiecijfer van 0,8%. 
 
N. Verordening toeristenbelasting 

Het tarief voor toeristenbelasting blijft met € 1,30 op hetzelfde niveau als 2015. Het verhogen 
van het tarief met het inflatiepercentage van 0,8% zou een onafgerond bedrag opleveren, wat 
niet contant kan worden voldaan. De overige tarieven in de verordening worden conform het 
inflatiecijfer van 0,8% 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 3,84% en voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning 2,98%.  
 
Communicatie 
De belastingverordeningen 2016 worden na vaststelling door de raad gepubliceerd en 
gecommuniceerd. 
 
 
3 november 2015 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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