
Pagina 1 van 11 Versie Nr. 1  

Registratienr.: 2011I01912   Agendapunt 5 

 2011 VOORSTELLEN   

Afdeling:   Gemeentewinkel  Leiderdorp, 25-10-2011 

Onderwerp:  Actualisering 

belastingverordeningen en 

aanpassing tarieven 2012 

 Aan de raad.  

2011i01911 

 

Beslispunten:  

1. De geactualiseerde belastingverordeningen, in de voorkomende gevallen met inbegrip van 
de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen: 
 

• Verordening afvalstoffenheffing 2012 en verordening reinigingsrechten 2012 

• Verordening hondenbelasting 2012 

• Verordening leges 2012 

• Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 

• Verordening marktgelden 2012 

• Verordening onroerende-zaakbelastingen 2012 

• Verordening precariobelasting 2012 

• Verordening rioolheffing 2012 

• Verordening toeristenbelasting 2012 
 
2. De Verordening brandweerrechten 2011 in te trekken. 
 

 

1 Inleiding 

Overeenkomstig de uitgangspunten van de programbegroting 2012 dienen de gemeentelijke 

belastingverordeningen met de daarin opgenomen tarieven voor het belastingjaar 2012 te 

worden vastgesteld. Thans ligt de “vertaling” naar de belastingverordeningen voor. 

 

2 Beoogd effect 

Hierbij leggen wij u voor de nieuwe belastingverordeningen die met ingang van 2012 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. 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. 
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3 Argumenten 

Algemeen 
In een aantal belastingverordeningen zijn in het slot artikel redactionele wijzigingen 
aangebracht teneinde meer eenduidigheid in de verordeningen te krijgen. 
 

3.1 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
 
Algemeen 

In deze voornoemde verordening + tarieventabel zijn geen redactionele of inhoudelijke 

wijzigingen aangebracht, anders dan de inpassing van de nieuwe tekst van artikel 15.33 Wet 

Milieubeheer. Door de wetswijziging is een deel van hetgeen voorheen over deelgebruik van 

objecten in de verordening werd geregeld, nu opgenomen in de Wet, waardoor enkel nog dient 

te worden verwezen. 

Voor voornoemde heffing en rechten wordt ernaar gestreefd, de tarieven zodanig vast te stellen 

dat over een periode van meerdere jaren de geraamde opbrengst gelijk is aan de geraamde 

lasten, hetgeen overeenstemt met het wettelijk toegestane dekkingspercentage van maximaal 

100%. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten stijgen in 2012 met de 

inflatiecorrectie van 2%. In 2012 vindt er daarnaast een eenmalige korting plaats van 1,9% op 

afvalstoffenheffing, per saldo levert dit een stijging van de tarieven op van 0,1%. 

 
3.2 Verordening brandweerrechten 
 
Algemeen 

Met het opgaan van de gemeentelijke brandweer in de regionale brandweer zijn de kosten voor 

de gemeente komen te vervallen welke voorheen via de brandweerrechten konden worden 

verhaald. Hierbij ging het uiteraard niet om de wettelijke brandweertaken, maar om de extra’s 

voor private partijen. De afgelopen twee jaren zijn er al geen aanslagen brandweerrechten 

meer opgelegd bij gebrek aan belastbare feiten. Hierdoor kan de verordening als ‘dode letter’ 

komen te vervallen. 

Overigens behoudt de gemeente haar handhavingstaak aangaande brandveiligheid 

(brandveiligheidsvergunning, hoofdstuk 6, titel 3, o.a. buurtfeest en feesttenten), maar het 

verhaalsrecht voor de daarmee samenhangende kosten is middels de leges (-verordening) 

geregeld. 

 
3.3 Verordening hondenbelasting 
Algemeen 

In de voornoemde verordening zijn geen redactionele of inhoudelijke wijzigingen aangebracht. 

De tarieven hondenbelasting zijn met de inflatiecorrectie van 2% verhoogd. 
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3.4 Verordening Leges 
 
Verordening 

In de legesverordening zijn enkele redactionele verbeteringen aangebracht en is een nieuwe 

vrijstelling opgenomen inzake de omgevingsvergunning beperkte milieutoets. De 

vangnetbepaling aangaande het wel of niet tijdig inwerking treden van de Wabo is komen te 

vervallen. 

 

Tarieventabel 

Algemeen  

Uit praktische overwegingen is de structuur van de tarieventabel evenals vorig jaar conform de 

nieuwe structuur van de nieuwe modelverordening van de VNG aangepast. Daardoor kunnen 

in de nummering van de rubrieken nummers ontbreken. Dit betekent dat het daarin in de 

modelverordening opgenomen tarief in Leiderdorp niet wordt toegepast of dat een algemeen 

tarief voor een vergunning of ontheffing van toepassing is. 

Behoudens daar waar de tarieven reeds op het wettelijk voorgeschreven maximum zitten, zijn 

de tarieven van de leges met de inflatiecorrectie van 2% verhoogd. Er is naar gestreefd deze 

zodanig vast te stellen dat de geraamde opbrengst gelijk is aan de geraamde lasten, hetgeen 

overeenstemt met het wettelijk toegestane dekkingspercentage van maximaal 100%.  

Alle tarieven (met uitzondering van de wettelijke tarieven) en die tarieven die per kas of met 

enige regelmaat contant worden voldaan, zijn na toepassing van de verhoging naar beneden 

afgerond op eenheden van € 0,05. Op één plaats is het ‘oude’ nultarief vervangen door het 

woord ‘kosteloos’. 

 

Titel 1   

Hoofdstuk 1 – Burgerlijke stand 

Rubriek 1.1.12: TNT Post wordt vervangen door Post NL. 

 

Hoofdstuk 2 – Reisdocumenten 

Rubriek 1.2.1.4: is redactioneel in lijn gebracht met de model verordening VNG als mede 

geldende wet en regelgeving. 

Rubriek 1.2.1.5: is bij gebreke aan aanvragen voor bijschrijvingstickers in bestaande 

reisdocumenten komen te vervallen. 

Rubrieken 1.2.1.7 en 1.2.1.8: Nederlandse identiteitskaart zijn in het kader van wet en 

regelgeving aangepast.  
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De wettelijke tarieven zijn eveneens afgerond op gehele eenheden van € 0,05 naar beneden 

afgerond.  

 

Hoofdstuk 3 – Rijbewijzen 

Rubriek 1.3.3: de minister van verkeer en Waterstaat is gewijzigd in de minister van 

Infrastructuur en Milieu.  

 

Hoofdstuk 4 – Verstrekking uit de GBA 

Rubriek 1.4.7: TNT Post wordt vervangen door Post NL. 

 

Hoofdstuk 5 – Verstrekking uit het kiesregister  

Rubriek 1.5.2: TNT Post wordt vervangen door Post NL. 

 

Hoofdstuk 7 – Bestuursstukken 

Rubriek 1.7.6: TNT Post wordt vervangen door Post NL. 

 

Hoofdstuk 9 – Overige publiekszaken 

Rubriek 1.9.2 : “attestatia de vita” wordt vervangen door: bewijs van in leven zijn. 

 

Hoofdstuk 10 – Bestuursstukken 

Rubriek 1.10.2.3: TNT Post wordt vervangen door Post NL. 

 

Hoofdstuk 12 – Leegstandswet 

Rubriek 1.12.1 dient te worden aangepast in verband met de kostendekkendheid.  Er wordt 

geadviseerd om kostendekkende leges te heffen voor deze vergunning. Er wordt arbeid 

verricht en deze vergunning bevoordeelt de woningeigenaar, die immers de woning direct 

zonder belemmeringen kan verhuren waarbij er dus voor de huurder geen sprake is van 

huurbescherming. De woningeigenaren kunnen door middel van deze vergunning hun – vaak – 

financiële problemen door de stagnerende verkoop vrij eenvoudig en snel oplossen. 

Hiermee wordt aangesloten bij het beleid van veel gemeenten in Nederland, die inmiddels wel 

leges heffen voor dit type vergunning. 
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Titel 2 

Hoofdstuk 3 – Omgevingsvergunning 

Rubriek 2.3.11.1 en 2.3.11.2 In de tarieventabel 2011 is abusievelijk een hoger tarief 

opgenomen vanuit het voorgaande jaar dit had € 71,05 dienen te zijn welk bedrag ook in 2011 

in rekening is gebracht in plaats van het in de tarieventabel opgenomen tarief. Het huidige tarief 

is geïndexeerd conform de integrale tariefstijging van 2%. 

 

Titel 3 

Geen wijzigingen. 

 

3.5 Verordening lijkbezorgingsrechten 

Algemeen 

In de voornoemde verordening + tarieventabel zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. 

In de verordening is een redactionele wijziging aangebracht. De tarieven zijn met de 

inflatiecorrectie van 2% verhoogd. De tarieven zijn rekenkundig afgrond op eenheden van € 1,- 

De voorgestelde tarieven zijn niet kostendekkend. Het wettelijk toegestane dekkingspercentage 

is maximaal 100%. 

 

3.6 Verordening marktgelden 

Algemeen 

In de voornoemde verordening + tarieventabel zijn geen inhoudelijke en redactionele 

wijzigingen aangebracht. 

De tarieven zijn met de inflatiecorrectie van 2% verhoogd. De voorgestelde tarieven zijn niet 

kostendekkend. Het wettelijk toegestane dekkingspercentage is maximaal 100%. 

 

 

Wet waardering onroerende zaken 

 
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 2012 uitgegaan 

wordt van de waarde die de zaak op de waardepeildatum heeft naar de staat waarin de zaak 

op die datum verkeert. De waardepeildatum (01-01-2011) ligt dus een jaar vóór de aanvang 

van het kalenderjaar (2012) waarvoor de waarde is vastgesteld. 
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3.7 Verordening onroerende-zaakbelastingen (ozb) 

Algemeen 

Behalve een redactionele verbetering zijn in de voornoemde verordening geen wijzigingen 

aangebracht. 

De ozb-opbrengsten zullen in 2012 stijgen met de inflatiecorrectie (2%) alsmede met de 

effecten van areaaluitbreiding. De tarieven zijn berekend op basis van de nieuwe concept- 

WOZ-waarden van 2012 (waardepeildatum 1 januari 2011). 

 

OZB woningen eigenaren 

Waardeontwikkeling woningen 

Naast de hoogte van de tarieven is ook de waardevermeerdering/vermindering van de 

onroerende zaken als gevolg van de hertaxatie van invloed op de hoogte van de OZB-

opbrengst. Veel eigenaren van woningen kijken met belangstelling uit naar de nieuwe WOZ-

taxatiewaarde en de daaraan gekoppelde aanslag OZB die ze begin 2012 zullen ontvangen. 

Als gevolg van de kredietcrisis verwacht men een verder gedaalde waarde van de woning. Uit 

recente gegevens naar aanleiding van de hertaxatie door de gemeente blijkt dat de gemiddelde 

waardedaling voor woningen in Leiderdorp ten opzichte van de vorige herwaardering (prijspeil 

1 januari 2011) uitkomt op 2,8%. 

Dit leidt tot het volgende tarief in 2012: 

 

Tarief OZB woningen  

Eigenaren 0,1452%. 

 

OZB niet-woningen eigenaren en gebruikers 

Waardeontwikkeling niet-woningen 

Bij de berekening van de tarieven voor de OZB niet-woningen is rekening gehouden met een 

waardestijging van 1,59% als gevolg van de hertaxatie. 

Bij de “OZB niet-woningen gebruikers” geldt dat indien het pand op 1-1-2012 niet in gebruik is 

er voor het hele jaar 2012 geen gebruikersbelasting OZB geheven mag worden. 

Gezien de huidige economische situatie, is er in Leiderdorp ook sprake van leegstand. De 

leegstand betreft 45 objecten. Deze leegstand leidt tot een verwacht tekort op de OZB 

inkomsten van € 25.700,-. In de kadernota voorjaar 2012-2015 punt 46 is er voor gekozen om 

deze leegstand te verrekenen op de tarieven ”niet-woningen”. 
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Dit leidt tot de volgende tarieven in 2012: 

Tarieven OZB niet-woningen: 

eigenaar  0,2046 %; 
gebruiker 0,1569 %. 

 
 
3.8 Verordening precariobelasting 

Algemeen 

In de voornoemde verordening + tarieventabel is een redactionele wijziging (begripsbepaling) 

aangebracht teneinde meer eenduidigheid in de verordeningen te krijgen. 

De tarieven precariobelasting zijn met de inflatiecorrectie van 2% verhoogd. 

 

3.9 Verordening rioolheffing 

Algemeen 

In de voornoemde verordening is naast een redactionele verbetering geen inhoudelijke 

wijziging aangebracht. 

Voor voornoemde heffing wordt ernaar gestreefd, de tarieven zodanig vast te stellen dat over 

een periode van meerdere jaren de geraamde opbrengst gelijk is aan de geraamde lasten, 

hetgeen overeenstemt met het wettelijk toegestane dekkingspercentage van maximaal 100%. 

De Rioolheffing is naast de inflatiecorrectie van 2% verhoogd met 5,5% op basis van het in 

2011 vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, waarmee de totale stijging uitkomt 

op 7,5%. De stijging van 5,5% is cumulatief doorgevoerd voor de jaren 2012 tot en met 2015.  

 

3.10 Verordening toeristenbelasting 

Algemeen 

In de voornoemde verordening zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Wel is in artikel 

4, een redactionele wijzigingen aangebracht. 

Het tarief toeristenbelasting is met de inflatiecorrectie van 2% verhoogd. 
 
 

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 1-1-2012. 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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Maximering leges rijbewijzen 

Vanaf 1 juli 2012 gaat waarschijnlijk een maximumtarief gelden voor een 

standaardaanvraag voor een rijbewijs. In het voorjaar van 2012 wordt het definitieve 

maximumtarief vastgesteld. 

Er komt een maximum tarief voor de rijbewijsleges van € 37,05 (prijspeil juli 2011) Dit bedrag is 

inclusief rijksleges. Daarbovenop komt de normale indexering op het moment van 

inwerkingtreding. Daarnaast komt een jaarlijkse inflatiecorrectie. In elke gemeente dient het 

rijbewijs voor deze prijs verkrijgbaar te zijn. Wel mogen gemeente eventueel voor extra service 

(buiten de huidige “normale”praktijk om) extra kosten in rekening brengen in de gevallen dat die 

extra service worden verleend. Denk hierbij aan aanvragen of verstrekking buiten de reguliere 

openingstijden.  

De verwachting is dat dit wetgevingstraject in het voorjaar van 2012 wordt afgerond. Pas dan 

vindt dus officiële publicatie van het maximumtarief plaats, hierop volgend zal wijziging van de 

legesverordening 2012 worden voorgesteld. Het tarief rijbewijzen voor 2012 is met de 

inflatiecorrectie van 2% verhoogd. 

 

Kostendekkendheid leges. 

In de raadsvergadering van 9 en 11 november 2011 zijn vragen gesteld over de  

kostendekkendheid van de leges. In dit voorstel is de totale kostendekkendheid per 

belastingverordening weergegeven. Van diverse onderdelen in de tarieventabel behorende bij 

de legesverordening 2012 wordt op dit moment  gewerkt aan een verdere detaillering van de 

kostendekkendheid per leges. Zodra dit onderzoek is afgerond zullen de uitkomsten aan u 

worden toegezonden. 

 

5 Milieu 

n.v.t. 
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6 Kosten, baten en dekking 
 
Ingevolge artikel 229b van de Gemeentewet mogen de geraamde baten van de rechten 

bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder a en b, niet uitgaan boven de geraamde gemeentelijke 

lasten ter zake. Een soortgelijk voorschrift is ten aanzien van de afvalstoffenheffing opgenomen 

in artikel 15.33 Wet milieubeheer, waarbij wordt aangetekend dat voor de afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten een afzonderlijke toetsing van de dekking dient plaats te vinden. Omdat de 

baten en lasten niet altijd in hetzelfde boekjaar vallen, wordt in dergelijke gevallen gerekend 

met meerdere jaren. 

 
 
De kostendekkendheid voor 2012 ziet er als volgt uit: 
 

Soort heffing Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 
Kostendekking 100% 

 

Soort heffing Leges 
Kostendekking 43 %  

 

Soort heffing Lijkbezorgingsrechten 
Kostendekking 79% 

 

Soort heffing Marktgelden 
Kostendekking 66% 

 

Soort heffing Rioolheffing 
Kostendekking 100% 
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Conclusie 

Wij stellen u voor de: 

1. Bijgevoegde belastingverordeningen, in de voorkomende gevallen met inbegrip van de 

daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen. 

2. De verordening brandweerrechten 2011 in te trekken. 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de locoburgemeester, 

 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 
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