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Afdeling:   Gemeentewinkel Belastingen  Leiderdorp, 4 november 2014 

Onderwerp:  Actualisering 

belastingverordeningen, 

tarieventabellen en tarieven 

2015  

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

De geactualiseerde belastingverordeningen 2015, in de voorkomende gevallen met 
inbegrip van de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen: 

 
1 Verordening op de heff ing en invordering van afvalstoffenheff ing 2015 en 

reinigingsrechten 2015 
2 Verordening op de heff ing en invordering van hondenbelast ing 2015 
3 Verordening op de heff ing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 
4 Verordening op de heff ing en invordering van marktgeld 2015 
5 Verordening op de heff ing en invordering van onroerende-zaakbelast ingen 2015 
6 Verordening op de heff ing en invordering van precariobelast ing 2015 
7 Verordening op de heff ing en invordering van rioolheff ing 2015 
8 Verordening op de heff ing en invordering van toeristenbelast ing 2015 
9     Verordening op de heff ing en invordering van Leges 2015 

 

 

 
 

1 Inleiding 

Overeenkomstig de uitgangspunten van de programbegroting 2015 dienen de gemeentelijke 
belastingverordeningen met de daarin opgenomen tarieven voor het belastingjaar 2015 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 2015 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 

3.1 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
Algemeen 
In deze voornoemde verordening + tarieventabel is geen redactionele wijziging 
aangebracht.  
Inhoudelijk is Artikel 18,  Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve 
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn de 
artikelen 19 en 20 vernummerd in 18 en 19.  
Voor voornoemde heffing en rechten wordt ernaar gestreefd, de tarieven 2015 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%. Door de kostenontwikkeling bij inzameling en de 
verwerking van afvalstromen hoeven de tarieven voor de afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten niet te stijgen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de 
reinigingsrechten dalen in 2015 met 1,17%. Dit bestaat uit een daling van 2,17% zoals is 
afgesproken in de begroting 2013-2016 en een stijging van 1% indexatie conform de 
kadernota.   
 

3.2 Verordening hondenbelasting 
Algemeen 
In de voornoemde verordening is geen redactionele wijzigingen aangebracht. 
Inhoudelijk is Artikel 3 Vrijstellingen, van de voornoemde verordening gewijzigd en 
vernummerd in artikel 3, 1e en 2e lid.  
Artikel 3, lid 1, is toegevoegd, vanwege de begripsomschrijving van een hondenasiel. 
De wijziging houdt verband met het vervallen van het Honden- en Kattenbesluit 1999 per 1 
juli 2014. Het gaat om een tekstuele aanpassing van de vrijstelling voor honden in een 
hondenasiel en voor honden die bedrijfsmatig voor verkoop of aflevering worden 
gehouden. Artikel 3 lid 2, is derhalve aangepast.  
Inhoudelijk is Artikel 12,  Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve 
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn de 
artikelen 13 en 14 vernummerd in 12 en 13.  
De tarieven hondenbelasting 2015 zijn met de inflatiecorrectie van 1% verhoogd. 
 

3.3 Verordening lijkbezorgingsrechten 
Algemeen  
In deze voornoemde verordening + tarieventabel is geen redactionele wijziging 
aangebracht.  
Inhoudelijk is Artikel 14,  Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve 
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn de 
artikelen 15 en 16 vernummerd in 14 en 15. De tarieven zijn rekenkundig op € 1,- afgrond. 
De tarieven lijkbezorgingsrechten 2015 zijn met de inflatiecorrectie van 1% verhoogd. Het 
wettelijk toegestane dekkingspercentage is maximaal 100%. 
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3.4 Verordening marktgeld 

Algemeen  
In de voornoemde verordening + tarieventabel zijn geen redactionele wijzigingen 
aangebracht.  
Inhoudelijk is Artikel 9,  Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve 
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn 
de artikelen 10 en 11 vernummerd in 9 en 10.  
De tarieven marktgeld 2014 zijn in 2014 abusievelijk niet verhoogd met de in de       
begroting opgenomen indexatie van 2%. Voor 2015 worden deze tarieven derhalve met  
de indexatie van 2014 en 2015 (2% + 1% = 3%) verhoogd. 
Het wettelijk toegestane dekkingspercentage is maximaal 100%. 

 

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 
2015 uitgegaan wordt van de waarde die de zaak op de waardepeildatum heeft naar de 
staat waarin de zaak op die datum verkeert. De waardepeildatum (01-01-2014) ligt dus 
een jaar vóór de aanvang van het kalenderjaar (2015) waarvoor de waarde is 
vastgesteld. 
WOZ waarden zijn nog niet definitief 
In de berekening van de tarieven OZB is rekening gehouden met de verwachte WOZ 
waarde per 1-1-2014. Deze gegevens zijn nog niet definitief. Een wijziging in deze WOZ- 
waarde kan een voordeel of nadeel op de opbrengst van de OZB betekenen. 

 

3.6 Verordening onroerende-zaakbelastingen (ozb) 
Algemeen 
In de voornoemde verordening zijn geen redactionele of inhoudelijke wijzigingen 
aangebracht. 
In de begroting 2013-2016 was voor 2015 een extra stijging van de OZB opgenomen van 
1%. Tezamen met de nu doorgevoerde indexatie van 1% stijgen de tarieven van de OZB 
ten opzichte van 2014 met 2%. De tarieven zijn berekend op basis van de nieuwe concept 
WOZ-waarden 2015 (waardepeildatum 1 januari 2014). 
 

   

OZB woningen eigenaren 

Dit leidt tot het volgende tarief in 2015: 

Tarief OZB woningen  

Eigenaren ……..  %. 

OZB niet-woningen eigenaren en gebruikers 

Dit leidt tot de volgende tarieven in 2015: 

Tarieven OZB niet-woningen: 

eigenaar  …….   %; 
gebruiker …….   %. 
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3.7 Verordening precariobelasting 

Algemeen 
In de voornoemde verordening + tarieventabel zijn geen redactionele wijzigingen 
aangebracht.  
Art ikel 4 (vrijstellingen), onder j, is inhoudelijk gew ijzigd ten aanzien van de 
evenementen. De vrijstellingsbepaling is geherformuleerd zodat deze ook de 
juridische toets van de rechter kan doorstaan.   
Inhoudelijk is Artikel 13,  Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve 
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn 
de artikelen 14 en 15 vernummerd in 13 en 14.  
De tarieven precariobelasting 2014 zijn in 2014 abusievelijk niet verhoogd met de in de 
begroting opgenomen indexatie van 2%. Voor 2015 worden deze tarieven derhalve met 
de indexatie van 2014 en 2015 (2% + 1% = 3%) verhoogd. 

 
3.8 Verordening rioolheffing 

Algemeen 
In de voornoemde verordening zijn geen redactionele wijzigingen aangebracht. 
Inhoudelijk is Artikel 14,  Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve 
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve zijn 
de artikelen 15 en 16 vernummerd in 14 en 15. 
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 2015 is, naast de inflatiecorrectie van 1%, verhoogd 
met 5,5% op basis van het in 2011 vastgesteld Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
waarmee de totale stijging uitkomt op 6,5%. De stijging is cumulatief doorgevoerd voor de 
jaren 2012 tot en met 2015. 

 
3.9 Verordening toeristenbelasting 

Algemeen 
In deze voornoemde verordening zijn geen redactionele wijziging aangebracht.  
Inhoudelijk is Artikel 9, Kwijtschelding  toegevoegd. Dit artikel is extra opgenomen om te 
voorkomen dat voor de aanslagen toeristenbelasting kwijtschelding wordt aangevraagd.  
Inhoudelijk is Artikel 12,  Nakoming van verplichtingen, overbodig geworden en derhalve 
uit de verordening geschrapt aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Derhalve is 
het oude artikel 9 vernummerd in artikel 10. 
Het tarief toeristenbelasting 2015 is met de inflatiecorrectie van 1% verhoogd. 
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3.10 Verordening leges 

Algemeen 
In 2014 is wederom een kostendekkendheidsonderzoek uitgevoerd dit heeft betrekking 
op het belastingjaar 2014. Hiervoor zijn de op dat moment aanwezige (prestatie) 
gegevens gehanteerd.  
 
In de legesverordening 2015 zijn enkel redactionele en inhoudelijke wijzigingen 
doorgevoerd. 
Artikel 2 (belastbaar feit) en artikel 3 (belastingplicht) zijn aangepast aan de vigerende 
wetgeving.  
Artikel 4 (vrijstellingen) is inhoudelijk gewijzigd ten aanzien van de evenementen. De 
vrijstellingsbepaling is geherformuleerd zodat deze ook de juridische toets van de rechter 
kan doorstaan.   
Artikel 12 in de voornoemde verordening is overbodig geworden en derhalve uit de 
verordening geschrapt, aangezien dit reeds in de wet is opgenomen. Dit heeft tot gevolg 
dat de artikelen 13 en 14 vernummerd zijn in 12 en 13. 

 
 

Hieronder aangegeven de wijzigingen in de tarieventabel behorende bij de 
legesverordening 2015 per hoofdstuk. 
 
Titel 1 Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
De tarieven in dit hoofdstuk zijn meer dan kostendekkendheid en derhalve is besloten om 
sommige legestarieven te verlagen en slechts in enkele gevallen (bijv. trouwboekje) de 
inflatiecorrectie door te voeren. 
 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 
Vanwege de wettelijke (maximum) tarieven zijn geen aanpassingen doorgevoerd in de 
tariefstelling. Ten tijde van het opstellen van het Raadsvoorstel waren nog geen gewijzigde 
(maximum) tarieven bekendgemaakt.  
 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 
Vooruitlopend op de wettelijke doorvoering van het maximumtarief per 1 januari 2015 is in 
de tarieventabel is het tarief aangepast naar € 38,20. Voor het overige zijn geen 
aanpassingen doorgevoerd. 
 
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 
Vanwege de wettelijke (maximum) tarieven zijn geen aanpassingen doorgevoerd in de 
tariefstelling. Ten tijde van het opstellen van het Raadsvoorstel waren nog geen gewijzigde 
(maximum) tarieven bekendgemaakt.  
 
 
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 
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Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief  
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. Tevens is het kwartiertarief aangepast 
aan de feitelijke situatie.  
 
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet  2014 
De Huisvestingswet is gewijzigd, hierop zijn de belastbare feiten aangepast. Tevens zijn de  
tarieven aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 12 Leegstandswet 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 15 Kansspelen  
Vanwege de wettelijke (maximum) tarieven zijn geen aanpassingen doorgevoerd in de 
tariefstelling. Ten tijde van het opstellen van het Raadsvoorstel waren nog geen gewijzigde 
(maximum) tarieven bekendgemaakt.  
Slechts het tarief voor de loterijvergunning is aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 16 Telecommunicatie 
De tarieven in dit hoofdstuk zijn meer dan kostendekkendheid en derhalve is besloten om 
sommige legestarieven te verlagen en slechts in enkele gevallen de inflatiecorrectie door 
te voeren. 
 
Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 18 Diversen 
In  artikel 1.18.3 en 1.18.3.1 is een nieuw belastbaar feit  inzake het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) opgenomen. Hiervoor is gekozen, omdat op dit 
moment de kosten die worden gemaakt nog niet kunnen worden verhaald en feitelijk ten 
laste komen van de algemene middelen. Om kostenverhaal mogelijk te maken is dan ook 
een nieuwe bepaling in de tarieventabel opgenomen. Concreet gaat het dan om de 
inschrijving in het LRKP. In het LRKP staan alle gastouderbureaus, gastouders, 
kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die 
voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen ingeschreven. Indien tot exploitatie wordt 
overgegaan is het onder meer noodzakelijk dat de GGD een inspectie uitvoert. Tevens 
gaat hier ook enige ambtelijke inzet mee gepaard. Middels het opnemen van een nieuw 
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belastbaar feit kunnen de kosten worden verhaald op de aanvrager. De inspectiekosten 
bedragen gemiddeld € 197,00. Daarnaast is nog enige ambtelijke inzet noodzakelijk. 
Derhalve bedraagt de kostprijs op dit moment € 237,00.   
De ander tarieven in dit hoofdstuk zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving 
Ter verduidelijking is de begripsbepaling gebruiksoppervlakte toegevoegd. Zowel de 
definitie bouwkosten als aanlegkosten is komen te vervallen, omdat deze niet worden 
gebruikt.  
 
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag 
Tarieven zijn aangepast, bezien vanuit de inflatiecorrectie, echter de 20% voor de 
conceptaanvraag is niet gewijzigd. 
 
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. Daarnaast kan worden vermeld dat het 
onderdeel planologische afwijking al dan niet in combinatie met de bouwactiviteit enigszins 
is aangepast gelet op de hedendaagse praktijk en de veranderde wetgeving. Deze 
tarieven zijn ook meer kostendekkend gemaakt. Tot slot zijn sommige onderdelen 
vernummerd 
 
Hoofdstuk 4 Vermindering 
Sommige onderdelen zijn vernummerd. Dit betreffen geen inhoudelijke wijzigingen. Voor 
de rest zijn geen aanpassingen doorgevoerd. 
 
Hoofdstuk 5 Teruggaaf 
Sommige onderdelen zijn vernummerd. Dit betreffen geen inhoudelijke wijzigingen. Voor 
de rest zijn geen aanpassingen doorgevoerd. 
 
Hoofdstuk 6 Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning 
Geen aanpassingen doorgevoerd. 
 
Hoofdstuk 7 Intrekking omgevingsvergunning 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 8 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
Hoofdstuk 1 Horeca 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 
Uitgaande van het feit dat de APV per 2015 wordt gewijzigd is ook de nieuwe categorie- 
indeling van de evenementen van toepassing. In de tarieventabel zijn dan ook deze 
wijzigingen doorgevoerd. Tevens zijn de tarieven kostendekkend gemaakt.  
Voor de volledigheid kan worden opgemerkt dat de evenementen die voorheen als “klein 
evenement’ konden worden aangemerkt, vallen nu onder de categorie A-evenementen. 
Hiervoor kan worden volstaan met een kennisgeving en daarvoor worden derhalve geen 
leges in rekening gebracht bij de aanvrager.  
 
Hoofdstuk 3 Overige APV activiteiten 
Gelet op de wens vanuit de praktijk zijn sommige vergunningen nu ook als eendaagse 
vergunning aan te vragen. Dit heeft onder andere betrekking op de standplaats-, collecte- 
en de ventvergunning. De tarieven zijn waar mogelijk kostendekkend gemaakt en in enkele 
gevallen is de inflatiecorrectie toegepast. 
 
Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 5 Splitsingsvergunning woonruimte 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. Tevens is conform de Huisvestingswet 
2014 het belastbaar feit aangepast naar de vigerende wetgeving. 
 
 
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 
Tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Voor de volledigheid dient nog te worden opgemerkt dat alle legestarieven op € 0,05 naar 
beneden (ten voordele van de burger) zijn afgerond. Dit kan betekenen dat de tarieven ter 
zake van kopieën niet aan verandering onderhevig zijn, omdat de inflatiecorrectie slechts 
1% bedraagt. Voor het volgende belastingjaar (2016) wordt hier rekening mee gehouden.  
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

WOZ waarden zijn nog niet definitief 
In de berekening van de tarieven OZB is rekening gehouden met de verwachte WOZ 
waarde per 1-1-2014. Deze gegevens zijn nog niet definitief. Een wijziging in deze WOZ- 
waarde kan een voordeel of 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 2015 in het 
elektronische Gemeenteblad bekend te maken en in werking te laten treden. Tevens zal er  
opname van geconsolideerde tekst van de verordeningen via de Centrale Voorziening 
Decentrale Regelingen (CVDR) plaatsvinden. 

 

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. Omdat de baten en lasten niet altijd in hetzelfde boekjaar 
vallen wordt in dergelijke gevallen gerekend met meerdere jaren. 
 
De kostendekkendheid voor 2015 zien er als volgt uit: 
Soort heffing  : Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 
Kostendekking : 100%  
 
Soort heffing  : Lijkbezorgingsrechten 
Kostendekking : 100% 
 
Soort heffing  : Rioolheffing 
Kostendekking : 100% 
 

Soort heffing  : Marktgelden (2014) 
Kostendekking : 45% 

 
Voor het belastingjaar 2015 is de prognose dat de inkomsten alsmede de kosten weinig tot 
niet aan verandering onderhevig zijn. Concreet is dan ook de verwachting dat het 
kostendekkendheidspercentage om en nabij de 50% zal uitkomen voor het aankomende 
belastingjaar.  

 

Soort heffing  ; Leges (2014) 
Kostendekking : Titel I 108%  

  Titel II 71%  
  Titel III 15% 

Totale dekkingspercentage van de legesverordening is 93%. 
Ten aanzien van Titel I kan worden aangegeven dat op basis van het uitgevoerde 
kostendekkendheidsonderzoek een kostendekkendheidspercentage is berekend van 
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108%. Voor het aankomende belastingjaar zijn enkele tarieven verlaagd (zie met name het 
hoofdstuk huwelijken) om zorg te dragen dat het kostendekkendheidspercentage wat lager 
uitkomt (uitgaande van niet zeer afwijkende prestatiegegevens). Om sommige tarieven niet 
met meer dan 10% te verlagen is ervoor gekozen om dit stapsgewijs te doen. Kortom 
hiervoor is aandacht en ook het aankomende belastingjaar zal het geheel worden 
gemonitord. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat gelet op artikel 229b, van de 
Gemeentewet, de geraamde totale opbrengsten van de (algehele) legesverordening van 
de gemeente niet hoger mogen zijn dan de totale geraamde kosten, de zogenoemde 
opbrengstenlimiet. Derhalve zorgt de (marginale) overschrijding van het 
kostendekkendheidspercentage van Titel I op dit moment niet voor problemen, omdat in 
Titel II en Titel III nog sprake is van een onder dekking.  

 
Voor het belastingjaar 2015 is de verwachting dat de prestatiegegevens niet zullen 
afwijken van het belastingjaar 2014. Het kostendekkendheidspercentage over de gehele 
legesverordening voor het belastingjaar 2015 zal niet uitkomen boven de 100% (maximale) 
kostendekkendheid.  
  

8 Evaluatie 

Wij stellen u voor de: 
Onder bijlagen, bijgevoegde Belastingverordeningen 2015, in de voorkomende gevallen met 
inbegrip van de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen. 
 

Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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 Bijlagen:  

 Verordening afvalstoffenheffing 2015 en verordening reinigingsrechten 2015,  
nr. Z/14/006946/13272; 
Tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
2015, nr. Z/14/006946/13283; 

 Verordening hondenbelasting 2015, nr. Z/14/006946/13292; 

 Verordening lijkbezorgingsrechten 2015, nr. Z/14/006946/13297;  
Tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2015, nr. 
Z/14/006946/13301;   

 Verordening marktgelden 2015, nr. Z/14/006946/13305;  
Tarieventabel behorende bij de verordening marktgelden 2015, nr. Z/14/006946/13308;  

 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015, nr. Z/14/006946/13309; 

 Verordening precariobelasting 2015, nr. Z/14/006946/13311; 
Tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting 2015, nr. 
Z/14/006946/13313; 

 Verordening rioolheffing 2015, nr. Z/14/006946/13316; 

 Verordening toeristenbelasting 2015, nr. Z/14/006946/13319; 

 Verordening leges 2015 nr. Z/14/006946/13322; 

 Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015, nr. Z/14/006946/13323;. 
 


