
Van: Riette Habes <helm0312@kpnmail.nl>  
Verzonden: woensdag 5 december 2018 16:45 
Aan: Brouwer, Marleen de <marleen.de.brouwer@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: RE: cie B&F agendapunt 
  
Nog een aantal vervolgvragen om de zaak echt helder te krijgen deze heb ik in groen erbij 
geschreven. Ik zou het ten zeerste waarderen als je die wilt beantwoorden. 
  
Naar aanleiding van de verlaging met 0,009% van de OZB en van de RZB heeft de fractie van 
Maarssen 2000 een aantal verhelderende vragen 
  
Antwoorden in blauw. 
 
Wat is de WOZ waarde over 2018 en wat is de verwachte in 2019 (met hoeveel % gaat de 
gemiddelde WOZ waarden omhoog) 
Antwoord: 
WOZ waarde 2018:       € 293.000 
WOZ waarde 2019:       € 319.000 
Dit is een stijging van 8,87%. 
  
  
Hoeveel woningen in eigendom of niet eigendom zullen er in 2019 zijn en welke stijging laat 
dat zien tov 2018 
Gisteren in de commissie legde je uit dat de de WOZ, het aantal huishoudens de rekenvoet is waarop 
de daadwerkelijke hoogte van de OZB en RZB worden bepaald. 
Antwoord: Het tarief van de OZB wordt niet berekend over het aantal huishoudens maar wordt 
berekend over de totale waarden van de getaxeerde woningvoorraad in Stichtse Vecht. Voor 2019 
neem je de getaxeerde waarde van 2018 + de verwachte waardenstijging. Dit is voor 2019 8%.  
Hoeveel huishoudens waren er in 2017, in 2018 en hoeveel aanslagen in 2019 
De aanslagen van 2019 worden pas eind februari opgelegd. 
Wat waren in de jaren de opbrengsten OZB en RZB 
  
De woningvoorraad is niet statisch maar dynamisch en is niet mogelijk om per jaar te vergelijken. Op 
dit moment is de woningvoorraad: 
16999    Stichtse Vecht   eigenaar is gebruiker 
1762      Stichtse Vecht   eigenaar is geen gebruiker 
703         Stichtse Vecht   eigenaar is geen gebruiker leegstand 
333         Stichtse Vecht   Leegstand Woning corporatie 
7563      Stichtse Vecht   Woning corporatie 
  
Wat zijn de verwachte opbrengsten voor 2019 voor OZB en RZB en hoe waren die in 2018 
Antwoord: 
OZB 2019:        €  12.975.806,00  
RZB 2019:        €         76.794,00 
  
OZB 2018:        € 13.099.674,12 (begroot: 12.945.908,00) 
RZB 2018:        €        85.625,85 (begroot:        75.734,00) 
  
2018 laat een meeropbrengst van bijna 160.000 euro zien op OZB en RZB. Waar zijn deze extra 
gelden voor ingezet? 
Deze meeropbrengsten worden verwerkt in de Programmarekening 2018. Deze extra opbrengsten zijn 
niet voor een ander doel ingezet. 
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Welk deel van die opbrengsten, want daar zei je gisteren iets over, zijn oude heffingen? Ik ging er nl 
vanuit dat die hier niet in zitten. 
  
In de werkelijke opbrengst over 2018 zitten oude jaren verwerkt maar die zijn niet noemenswaardig. 
De oorzaak van de hogere OZB opbrengst zit voornamelijk in: 

•         Areaal uitbreidingen. Vanaf 2017 was er geen areaal uitbreiding meer opgenomen in de 
begrotingen. Vanaf 2019 is hiervoor weer een bedrag verwerkt in de begroting (€ 100.000). 

•         Verschil in begrote waardestijging en werkelijke waardestijging. Bij het opstellen van de 
begroting en legesverordening is de gemiddelde waarde stijging van de Provincie Utrecht 
meegenomen. Het jaar daarop wordt pas de definitieve waardestijging 
bekend.(Waarderingskamer). Als de waarde meer is gestegen dan geraamd dan zijn de 
inkomsten voor de gemeente hoger. Het tarief had achteraf gezien lager kunnen zijn. In 2018 
was bij de tariefberekening (november 2017) rekening gehouden met een waardestijging van 
8,21%. Dit blijkt nu 9% te zijn. 

Concluderend is dat er altijd een verschil zal zijn tussen de begrote bedragen en de daadwerkelijke 
opbrengsten.  
  
Wat is de trend over de afgelopen 5 jaar? 
  2013 2014 2015 2016 2017 
OZB 43.647 -136.786 39.628 -94.412 292.558 
RZB 8.215 10.626 10.211 13.388 19.102 

In de Programmarekening 2017 is de stijging toegelicht. Toelichting 2017 “De baten onroerende 
zaakbelasting (OZB) en roerende zaakbelasting (RZB) zijn in totaal circa € 292.000 hoger dan 
begroot. In 2017 is de waardestijging van de objecten hoger geweest dan de waardestijging waarmee 
we in de begroting 2017 rekening mee hebben gehouden”  
  
Verder heeft de VNG een  handreiking kostenonderbouwing paragraaf lokale heffingen 
opgesteld, opdat kosten en baten van de diverse hoofdstukken, leges en verordeningen helder 
en transparant zijn en bijdraagt aan de argumentatie voor verhoging of verlaging. Mijn fractie 
ontvangt graag de kostenonderbouwing (berekening)  van het voorgestelde beleid voor 
verordeningen en leges. 
Antwoord: 
Stichtse Vecht gebruikt niet de handreiking kostenonderbouwing paragraaf lokale heffingen van de 
VNG voor de berekening van de leges. Het beleid is dat de leges in totaal maximaal kostendekkend 
zijn en met de inflatiecorrectie worden aangepast. Dit wordt periodiek getoetst. De laatste keer is wel 
enige jaren geleden. 
Wanneer wordt de periodieke toetsing weer uitgevoerd. Is daar in de uitvoer of in beleid iets over 
vastgelegd.  
Nee hierover is geen afzonderlijk beleid voor opgesteld. 
  
Welke kostenmethodieken liggen dan ter grondslag aan de verschillende leges en belastingen? En is 
er een vaste methodiek of verschilt deze per categorie lege of belasting? Kortom hoe is het voor ons 
transparant wat de berekeningsmethodiek is en of deze ieder jaar op dezelfde wijze wordt 
gehanteerd. In de programmabegoting op pag 68 lees ik alleen maar over het afval en rioolrecht.  
In de afgelopen jaren zijn de leges verhoogd met het zelfde percentage als waarmee de lasten zijn 
gestegen. Dit houdt gelijken tred met elkaar. Voor de leges afval en rioolrecht is deze toets verplicht 
en jaarlijks opgenomen in de Programmabegroting en Programmarekening. 
  
Bijv tav hondenbelasting. Welke kosten worden met de belastingheffing maximaal gedekt of vloeien 
deze gelden naar de algemene middelen.  
De hondenbelasting is geen vorm van leges of heffing en hoeft niet kostendekkend te zijn. De 
meeropbrengsten zijn vrij besteedbaar. 
  
Op basis waarvan wordt in SV de hoogte van het inflatiecijfer/percentage bepaald? Ik weet dat het in 
de programmabegroting stond, maar wat is de grondslag?  



Dit percentage wordt afgeleid uit de CPB raming in de meicirculaire en verwerkt in de 
Programmabegroting. 
  
De gemeente Utrecht biedt in haar begroting een heel mooi overzicht over de lokale heffingen. Zou 
een dergelijk rapportage ook naar de raad van SV kunnen. In het kader van transparantie zou dat 
heel fijn zijn.  
https://utrecht.begroting-2018.nl/p12951/lokale-heffingen 
Dit is een goede suggestie en een dergelijke rapportage zullen we meenemen bij de opstelling van 
paragraaf lokale heffingen in de Programmabegroting 2020. 
 
Verder even geheel uit verband, maar op de gemeentelijk site zie ik niet staan dat een hondenbezitter 
van een blinde geleidehond vrijstelling kan aanvragen van hondenbelasting? Is men dat vergeten erbij 
te vermelden of biedt BSWW deze mogelijkheid niet? Staat nl ook niet genoemd in de 
programmabegroting op pag 68.  
In de verordening Hondenbelasting wordt dit vrijgesteld onder art.3 lid2 sub a. 
  
Kan Maarssen 2000 een kopie ontvangen van het kwijtscheldingsbeleid.  
Gemeente Stichtse Vecht volgt de landelijke wettelijke bepalingen voor kwijtschelding. Zie ook de 
gemeentelijke website bij kwijtschelding. 
  
  
Riette Habes 
Maarssen 2000 
  

 
 

https://utrecht.begroting-2018.nl/p12951/lokale-heffingen

	Van: Riette Habes <helm0312@kpnmail.nl>  Verzonden: woensdag 5 december 2018 16:45 Aan: Brouwer, Marleen de <marleen.de.brouwer@stichtsevecht.nl> Onderwerp: RE: cie B&F agendapunt

