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Beslispunten 

De geactualiseerde belastingverordeningen 2020 en het kwijtscheldingsbeleid 2020, in de 
voorkomende gevallen met inbegrip van de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen: 

1. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020; 

2. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020; 

3. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020; 

4. Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020; 

5. Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020; 

6. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020; 

7. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020; 

8. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020; 

9. Verordening op de heffing en invordering van leges 2020. 

10. Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2020. 
 

1 Inleiding 

Overeenkomstig de uitgangspunten van de programbegroting 2020 dienen de gemeentelijke 
belastingverordeningen met de daarin opgenomen tarieven voor het belastingjaar 2020 te worden 
vastgesteld. Thans ligt de “vertaling” naar de belastingverordeningen voor. Tevens dient  in het kader 
van de overgang het kwijtscheldingsbeleid 2020 te worden vastgesteld.  

 
2 Beoogd effect 
Hierbij leggen wij u voor de nieuwe belastingverordeningen die met ingang van 2020 zullen gaan 
gelden. Deze verordeningen zijn waar nodig aangepast aan de modelverordeningen van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten en daar waar nodig aangepast aan de ontwikkelingen in de wetgeving en 
jurisprudentie. Tevens dient het kwijtscheldingsbeleid geformaliseerd te worden in het kader van de 
overgang naar de Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (verder te noemen BSGR). 
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De volgende belastingverordeningen zijn inhoudelijk aangepast aan de werkwijze van de omdat de 
BSGR de heffing en invordering van de onderstaande belastingverordeningen per 1 januari 2020 zal 
gaan uitvoeren, het betreffen de volgende belastingverordeningen: 

 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020 en reinigingsrechten 
2020; 

 Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020; 
 Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020; 
 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020; 
 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020; 
 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020. 

 
Voor de belastingverordeningen, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, onroerende-zaakbelastingen en 
de rioolheffing zijn derhalve de termijnen van betaling voor de automatische incasso ingekort van 10 
naar 8 maanden en zijn de bedragen voor automatische incasso verruimd van € 75,-en max  
€ 5.000,-. Deze betalingstermijn verandering vindt zijn oorzaak in de wijze waarop alle overige 
deelnemers van de BSGR dezelfde betalingstermijnen hanteren. 
 
Bij de verordening precario- en toeristenbelasting is de termijn van betaling, één maand, omdat deze 
aanslagen afzonderlijk worden opgelegd, hier is verder niets in de termijnen aangepast. 
 
De marktgeldenverordening, legesverordening en de verordening lijkbezorgingsrechten zijn niet 
uitbesteed aan de BSGR en blijven derhalve, voor het opleggen en invorderen van aanslagen, bij de 
gemeente Leiderdorp/Servicepunt71, achter.  
 
Conform gemeentelijk beleid zijn de wijzigingen niet opgenomen in wijzigingsverordeningen, maar 
worden – ter bevordering van de leesbaarheid en inzichtelijkheid van de regelgeving inzake de 
desbetreffende belastingen – integrale belastingverordeningen aan u aangeboden. 
 
3 Argumenten 
3.1  Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
Algemeen  
In de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020 zijn inhoudelijke wijzigingen 
doorgevoerd een en ander is conform het VNG model aangepast en aangepast aan de werkwijze bij de 
BSGR. 
Het wettelijke toegestane dekkingspercentage is maximaal 100%. 
De tarieven afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten zijn met de inflatiecorrectie van 1,4% verhoogd. 
 
3.2  Verordening hondenbelasting 
In de Verordening hondenbelasting 2020 zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd een en ander is 
conform het VNG model aangepast en aangepast aan de werkwijze van de BSGR. 
De tarieven hondenbelasting worden in 3 jaar tijd afgebouwd (2020 is derhalve het laatste jaar dat de 
hondenbelasting wordt geheven) conform het coalitieakkoord. De tarieven zijn derhalve met de 
inflatiecorrectie van 1,4% verhoogd en daarna met 2/3 deel verlaagd. 
 
3.3  Verordening lijkbezorgingsrechten 
In de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd een en ander is 
conform het VNG model aangepast. 
Het wettelijk toegestane dekkingspercentage is maximaal 100% 
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Op basis van de vastgestelde uitgangspunten in de financiële kadernota 2020-2023 zijn de opbrengsten 
van de grafrechten met 1,4% verhoogd. Met betrekking tot de lijkbezorgingsrechten is bekend dat de 
tarieven voor Leiderdorp in vergelijking met andere gemeentelijke begraafplaatsen relatief hoog zijn. 
Om die reden is in de Begrotingsraad van 9 november 2018 toegezegd dat inzichtelijk wordt gemaakt of 
de grafrechten voor het algemene graf bijgesteld kunnen worden. Ter uitvoering van deze toezegging is 
een vergelijking gemaakt met een aantal gemeenten in de regio. Daaruit blijkt enerzijds dat de tarieven 
in Leiderdorp tamelijk hoog zijn en anderzijds dat het verschil tussen de tarieven van een algemeen en 
een eigen graf naar verhouding kleiner is dan in de referentiegemeenten. Wij stellen twee maatregelen 
voor om a) het verschil in de tarieven te verkleinen en b) de tarieven voor een algemeen graf te 
verminderen als volgt: 

 Voor een algemeen graf, in rubriek 2.6, wordt de huidige termijn van 10 jaar verhoogd naar 15 
jaar. De kosten voor zowel huur, begraafrecht en onderhoud dalen in dat geval met bijna  
€ 100,- per jaar; 

 De huidige tarieven voor zowel een eigen graf als een algemeen graf worden voor onbepaalde 
tijd niet geïndexeerd.  

 
3.4  Verordening marktgelden 
In de Verordening marktgelden 2020 zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd een en ander is conform 
het VNG model aangepast. Het wettelijk toegestane dekkingspercentage is maximaal 100%. 
De tarieven marktgelden zijn met de inflatiecorrectie van 1,4% verhoogd.   
 
3.5  Wet waardering onroerende zaken 
3.5.1. Jaarlijkse taxatie 
De herwaardering in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) vindt jaarlijks plaats. 
Dat wil zeggen dat bij de bepaling van de waarde voor het belastingjaar 2020 uitgegaan wordt van de 
waarde die de zaak op de waardepeildatum heeft naar de staat waarin de zaak op die datum verkeert. 
De waardepeildatum (01-01-2019) ligt dus een jaar vóór de aanvang van het kalenderjaar (2020) 
waarvoor de waarde is vastgesteld.  
De gemeente stelt dus jaarlijks de WOZ-waarde vast. Bij de herwaardering wordt er gekeken naar 
verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of bedrijfsgebouwen en huurcijfers. Er wordt rekening 
gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking enz., 
waarna uiteindelijk de WOZ-waarde jaarlijks wordt vastgesteld.  
 
3.6 Verordening onroerende-zaakbelastingen (ozb) 
Algemeen 
In de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020 zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd een en 
ander is conform het VNG model aangepast en aan de werkwijze bij de BSGR. 
De opbrengsten OZB stijgen ten opzichte van 2019 met de inflatiecorrectie van 1,4%. De tarieven zijn 
berekend op basis van de nieuwe concept WOZ-waarden 2020 (waardepeildatum 1 januari 2019).  
De berekening voor het tarief vindt dan als volgt plaats. Er wordt gekeken welke totaal opbrengst er in 
de begroting is opgenomen, dan wordt er gekeken naar de concept-waarden van respectievelijk alle 
woningen en niet-woningen (winkels, kantoren, bedrijven enz.) deze uitkomsten worden op elkaar 
gedeeld waaruit dan het percentage ontstaat welke dan uiteindelijk het tarief is.  
In de berekening van de tarieven OZB is rekening gehouden met de verwachte WOZ waarde per 1-1-
2020. Deze gegevens zijn nog niet definitief. Een wijziging in deze WOZ-waarde kan een voordeel of 
nadeel op de opbrengst van de OZB betekenen. 
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OZB woningen eigenaren  OZB niet-woningen eigenaren en gebruikers 
Dit leidt tot het volgende tarief in 2020:  Dit leidt tot de volgende tarieven in 2020: 
Tarief OZB woningen:    Tarieven OZB niet-woningen: 
Eigenaren 0,1409%.  Eigenaar    0,3162%. 
  Gebruiker  0,2371%.   
     
3.7 Verordening precariobelasting 
In de Verordening precariobelasting 2020 zijn verder inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd een en 
ander is conform het VNG model aangepast en aangepast aan de werkwijze van de BSGR. 
De tarieven precariobelasting zijn met de inflatiecorrectie van 1,4% verhoogd met uitzondering van het 
tarief voor de kabels, buizen en leidingen. Conform de overgangsregeling die het mogelijk maakt dat tot 
1 januari 2022 precariobelasting wordt geheven.  Onderdeel van de overgangsregeling is dat het bij 
verordening vastgestelde tarief per strekkende meter op 10 februari 2016 op dat niveau is 
gemaximeerd, derhalve wordt geen aanpassing van het tarief voor de kabels, buizen en leidingen 
voorgesteld. 
 
3.8 Verordening rioolheffing 
In de Verordening rioolheffing 2020 zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd een en ander is conform 
het VNG model aangepast en aan de werkwijze bij de BSGR. Het wettelijk toegestane 
dekkingspercentage is maximaal 100%. De tarieven worden verhoogd. De dekking wordt gerealiseerd 
vanuit de extra verhoging van de rioolheffing met 3% per jaar volgens het huidige Integraal 
WaterKetenPlan (IWKP) . Deze stijging is noodzakelijk om ook in de toekomst de vervangingen van de 
riolering te kunnen bekostigen. Daarnaast geldt de 1,4% inflatiecorrectie. Derhalve zijn de tarieven 
aangepast met 4,4% verhoging. 
 
Verder stopt vanaf 1 januari 2020 de heffing en invordering rioolheffing bij het waterleidingbedrijf 
OASEN. Dit sluit ook aan bij de overgang van de belastingtaken gemeente Leiderdorp richting de BSGR 
per 2020.  Het was dan ook van belang om te komen tot een nieuwe heffingssystematiek, waarbij de 
volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

 De systematiek eenvoudig en uitvoerbaar is; 

 Bij voorkeur aansluit op een grondslag is beschikbaar is zodat meerkosten worden voorkomen. 

 De lastendruk van de nieuwe systematiek zo min mogelijk verschuivingen voor de gebruiker 
geeft. 

 Indien mogelijk aansluit op het systeem van regiogemeenten die ook deelnemen in de BSGR. 
Gekozen is om aansluiting te zoeken bij de heffingssystematiek van afvalstoffenheffing (1, 2 of meer 
persoonshuishouden). Dit betekent dat de systematiek eenvoudig en uitvoerbaar is. Tegelijkertijd heeft 
het tot gevolg dat geen meerkosten van toepassing zijn, omdat de gegevens gelijk zijn aan die van 
afvalstoffenheffing. Bijkomend voordeel is dat de burger straks één combi-aanslag ontvangt van de 
BSGR (met inbegrip van de aanslagregel rioolheffing 2020). De gebruikelijke aanslag die de 
belastingplichtige ontvangt van OASEN in maart/april van het lopende kalenderjaar komt dan hiermee 
te vervallen. De laatste aanslag rioolheffing (de afrekening) vanuit OASEN loopt dan tot 31 december 
2019. Verder heeft de herijking van de heffingssystematiek zo min mogelijk (financiële) verschuivingen 
voor de gebruiker tot gevolg. Tot slot kan worden aangegeven dat met de keuze voor de gekozen 
heffingssystemantiek ook aansluiting is gevonden met die van Leiden en Oegstgeest.  
 
In de nieuwe bijgevoegde verordening rioolheffing 2020 is rekening gehouden met de bovenstaande 
uitgangspunten en de hiermee gepaarde tariefstelling.   
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3.9  Verordening toeristenbelasting 
In de Verordening toeristenbelasting 2020 zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd een en ander is 
conform het VNG model aangepast en aangepast aan de werkwijze van de BSGR. 
Het tarief toeristenbelasting is met de inflatiecorrectie van 1,4% verhoogd.  
 
3.10 Verordening leges 
Algemeen 
De kostendekkendheid van de leges moeten volgens de Gemeentewet vastgesteld worden op basis van 
de geraamde baten en lasten in de begroting 2020. De kostenonderbouwing is dan ook de juridische 
basis om aan te kunnen tonen dat de gemeente Leiderdorp niet meer geraamde baten heeft dan dat er 
lasten tegenover staan. Anders gezegd: we mogen over de gehele Legesverordening geen “winst” 
maken op de diensten en producten die wij aanbieden. Een verwijzing is op zijn plaats naar artikel 
229,b, lid 1, van de Gemeentewet. Het uitgangspunt is maximale kostendekkendheid van 100% van de 
leges over de gehele legesverordening bezien. Concreet betekent dit dat de tarieven in basis met 1,4% 
zijn verhoogd, tenzij dit juridisch dan wel vanuit de kostendekkendheid van het desbetreffende tarief 
bezien niet mogelijk is. Tevens zijn de legestarieven afgerond op € 0,05 naar beneden. 
 
Legesverordening 2020 
In de Legesverordening 2020 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd een en ander conform  
het VNG model. 
 
Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020 
Hieronder zijn de wijzigingen per hoofdstuk uit de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 
2020 uitgewerkt.  
 
Titel 1 Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie, tenzij sprake is van een wettelijk tarief. 
 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 
Vanwege de wettelijke (maximum)tarieven zijn de tariefaanpassingen doorgevoerd in de tariefstelling.  
 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 
Het hoofdstuk met betrekking tot rijbewijzen laat zich ook kenmerken door de wettelijke 
(maximum)tarieven en zijn eveneens tariefaanpassingen doorgevoerd in de tariefstelling.  
 
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie, tenzij sprake is van een wettelijk tarief.  Daarnaast 
is een extra belastbaar feit ingevoegd vanwege EU-regelgeving die het mogelijk dat voor een meertalig 
modelformulier betreffende de tarieven burgerlijke stand leges kunnen worden geheven.  
  
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 
De tariefbepaling voor een verstrekking uit het Kiezersregister is geschrapt. 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat eenieder kosteloos kan vragen 
welke gegevens over hem zijn geregistreerd. Dit betreft dus ook de vraag of hij/zij als kiesgerechtigde is 
geregistreerd. Daarmee ontvalt de basis aan de tariefbepaling.  
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Hoofdstuk 6 Gereserveerd 
Geen aanpassingen. 
 
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. 
 
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 
De tarieven zijn waar mogelijk aangepast met een inflatiecorrectie. Voor de verklaring omtrent gedrag 
is het wettelijk (maximum) tarief aangehouden.  
 
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie, indien van toepassing. 
 
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. 
 
Hoofdstuk 12 Leegstandswet 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 13 Gereserveerd 
Geen aanpassingen.  
 
Hoofdstuk 14 Gereserveerd 
Geen aanpassingen.  
 
Hoofdstuk 15 Wet op de Kansspelen 
Dit hoofdstuk wordt gekenmerkt door de wettelijke van toepassing zijnde maximumtarieven. Een 
uitzondering betreft de loterijvergunning. Voor deze dienst is het tarief aangepast met de 
inflatiecorrectie. Ten  tijde van het voorliggende voorstel waren nog geen nieuwe (maximum)tarieven 
bekendgemaakt. 
 
Hoofdstuk 16 Telecommunicatie 
In het kader van de kostendekkendheid van de leges is dit hoofdstuk extra van belang, vanwege de 
discussie of en in hoeverre een tarief niet meer dan kostendekkend mag zijn gelet op de 
Machtingsrichtlijn. Tot op heden is hierover nog geen juridisch uitsluitsel. Derhalve is slechts een 
inflatiecorrectie doorgevoerd.  
 
Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. 
 
Hoofdstuk 18 Diversen 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie, waarbij rekening is gehouden met de wettelijke 
(maximum)tarieven voor de naturalisatiegelden.  
Voor wat betreft het onderdeel Kinderopvang (1.18.3.2 en 1.18.3.3) zijn abusievelijk de tarieven in de 
tarieventabel 2019 omgewisseld dit is in de onderhavige tarieventabel  gecorrigeerd.  
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving  
Geen aanpassingen. 
 
Hoofdstuk 2 Vooroverleg 
Het tarief voor het voorleg is aangepast met de inflatiecorrectie. Conform verzoek vakafdeling is het 
belastbaar feit voor wat betreft het beoordelen conceptaanvraag komen te vervallen.  
 
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie, tenzij sprake is van een tarief uitgedrukt in een 
percentage. Opmerking geniet dat de m2 tarieven zijn aangepast op basis van de bestaande praktijk.  
Concreet zijn enkele categorieën qua gebruiksfunctie samengevoegd en dit heeft enkele 
tariefsaanpassingen tot gevolg.  
Het belastbaar feit betreffende de intrekking van een omgevingsvergunning komen te vervallen, omdat 
het geheel meer ligt in de handhaving sferen. Juist voor de handhavingswerkzaamheden mogen geen 
leges in rekening worden gebracht. vervolgens heeft een vernummering plaatsgevonden. 
 
Hoofdstuk 4  Vermindering 
Geen aanpassingen doorgevoerd, omdat percentages worden aangehouden qua tariefstelling. 
 
Hoofdstuk  5 teruggaaf 
Geen aanpassingen doorgevoerd, omdat percentages worden aangehouden qua tariefstelling. 
 
Hoofdstuk 6 Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning 
Geen aanpassingen doorgevoerd, omdat het percentage doorslaggevend is.  
 
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 
Het tarief is aangepast met de inflatiecorrectie. 
 
Hoofdstuk 8  Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 
De tarieven zijn aangepast op basis van marktconformiteit en systematiek, derhalve is de opbouw 
aangepast. 
 
Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking 
Het tarief is aangepast met de inflatiecorrectie. 
 
 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn 
Hoofdstuk 1 Horeca 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. Voor het overige zijn geen wijzigingen doorgevoerd. 
 
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 3 Overige APV activiteiten 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. Voor het overige zijn geen wijzigingen doorgevoerd. 
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Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 5 Huisvestingswet 2014 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. 
 
Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet  
De tarieven Winkeltijdenwet zijn aangepast met de inflatiecorrectie. 
 
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. 
 
Kostendekkendheid 
Om te voldoen aan de juridische uitgangspunten die de wetgever stelt op basis artikel 229b,  
lid 1, Gemeentewet mogen de tarieven niet zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten van de 
leges uitgaan boven de geraamde lasten ter zake. In het verlengde hiervan kan de kostendekkendheid 
als volgt per belastingjaar 2020 worden uitgesplitst per Titel van de legesverordening: 
 

   Kosten  Opbrengsten Percentage 

Totaal Integrale kostendekkendheid €    868.384  €   632.739 73% 

         

TITEL I Algemene dienstverlening €    397.979  €    294.325 88% 

TITEL II 

Dienstverlening vallend onder 
fysieke leefomgeving/ 
omgevingsvergunning €    423.489  €    312.530 87% 

TITEL III 
Dienstverlening vallend onder 
Europese dienstenrichtlijn €      47.216  €      23.884 63% 

 

4 Kanttekening/Risico-inventarisatie 

WOZ-waarden zijn nog niet definitief 
In de berekening van de tarieven OZB is rekening gehouden met de verwachte WOZ-waarde per 1-1-
2020 (waardepeildatum 1-1-2019). Deze gegevens zijn nog niet definitief. Een wijziging in deze WOZ-
waarde kan een voordeel of een nadeel op de opbrengst van de OZB betekenen. 
 

5 Duurzaamheid 

N.v.t. 

 

6 Communicatie en participatie 

Na vaststelling door de raad is het noodzakelijk om de belastingverordeningen 2020 in het elektronisch 
Gemeenteblad bekend te maken en in werking te laten treden. Tevens zal er opname van de 
geconsolideerde tekst van de verordeningen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelingen (CVDR) 
plaatsvinden. Ook op de website en het Leiderdorps Weekblad zal dit kenbaar gemaakt worden. 

 



Pagina 9 van 10 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/19/080496/165625   Agendapunt  

 2020 raadsvoorstel   

7  Kosten, baten en dekking 

Ingevolge artikel 229b van de Gemeentewet mogen de geraamde baten en lasten de rechten bedoeld 
in artikel 229, eerste lid, onder a en b, niet uitgaan boven de geraamde gemeentelijke lasten ter zake. 
Een soortgelijke voorschrift is ten aanzien van afvalstoffenheffing opgenomen in artikel 15.33 Wet 
Milieubeheer, waarbij wordt aangetekend dat voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten een 
afzonderlijke toetsing dient plaats te vinden. Aangezien de baten en lasten niet altijd in hetzelfde 
boekjaar vallen, wordt in dergelijke gevallen gerekend met meerdere jaren. 

 
De kostendekkendheid voor de rechten bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder a en b, van de 
Gemeentewet voor 2020, zien er als volgt uit: 

 
Soort heffing : Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 
Kostendekking : 79% 
Soort heffing : Lijkbezorgingsrechten 
Kostendekking : 64% 
Soort heffing : Rioolheffing 
Kostendekking : 98% 
Soort heffing : Marktgeld 
Kostendekking : 52% 
Soort heffing : Leges 
Totaal : 73% 
Kostendekking leges per 
titel 

: Titel 1 : 88% 

  Titel 2 : 87% 
  Titel 3 : 63% 
 

8 Evaluatie 

Wij stellen u voor de bijgevoegde belastingverordeningen 2020, in de voorkomende gevallen met 
inbegrip van de daarbij behorende tarieventabellen, vast te stellen. 

 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Janse 
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