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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 10 augustus 2021 

     

Onderwerp: Actualisering 

belastingverordeningen, 

tarieventabellen en tarieven 2022 

 Aan de raad.  

 

 

*Z038DF4930C* 
Beslispunten 

De geactualiseerde belastingverordeningen 2022 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 2022; 

2. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022; 

3. Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022; 

4. Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022; 

5. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2022; 

6. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022; 

7. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022; 

8. Verordening op de heffing en invordering van leges 2022. 

 

 
1 Inleiding 

Overeenkomstig de uitgangspunten van de programbegroting 2022 dienen de gemeentelijke 

belastingverordeningen met de daarin opgenomen tarieven voor het belastingjaar 2022 te worden 

vastgesteld.  

In het coalitieakkoord 2020-2022 staat dat we de lokale lasten (ozb, afvalstoffenheffing) jaarlijks met de 

inflatiecorrectie verhogen. Uitzondering is de jaarlijkse extra verhoging van de rioolheffing voor 

toekomstige vervangingsinvesteringen. Dit staat in het Integraal Waterketenplan (IWKp). Volgens deze 

beleidslijn verhogen we de ozb, afvalstoffenheffing, rioolheffing, precariobelasting, toeristenbelasting 

marktgelden en leges met de vastgestelde inflatiecorrectie van 1,7%. Waar nodig houden we rekening 

met de 100% dekkingsnorm en de wettelijke maximumtarieven. Thans ligt de “vertaling” naar de 

belastingverordeningen 2022 voor. 
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2 Beoogd effect 

Hierbij leggen wij u voor de nieuwe belastingverordeningen die met ingang van 2022 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. 
 
3 Argumenten 

3.1  Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
De Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2022 is conform het VNG model en is er één 

inhoudelijke wijziging. Het algemeen bestuur van de BSGR heeft vorig jaar (besluit van 29 oktober 2020) 

besloten om de grens waarbinnen de belastingaanslag met maximaal 8 termijnen mag worden 

geïncasseerd met ingang van 2022 wordt verhoogd van € 5.000 naar € 10.000. Gelet hierop is bij de 

verordening afvalstoffenheffing artikel 9, lid 2 (Termijnen van betaling) en bij de verordening 

reinigingsrechten artikel 16, lid 2 (termijnen van betaling) aangepast. 

Het wettelijke toegestane dekkingspercentage is maximaal 100%. 
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten zijn verhoogd met 1,7%. We rekenen 

daarnaast de hogere kosten van afvalinzameling, de lagere opbrengsten van restafval en de 

overheveling van de precarioheffing naar de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten door. Hierdoor 

neemt de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten incidenteel toe met een hoger percentage dan 

gebruikelijk, nl. 21,2%, totaal komt de verhoging inclusief trendmatige verhoging van 1,7% op 22,9%. 

Vergeleken met 2021 neemt de dekkingsgraad, zoals verwacht substantieel toe van 75% naar 91%. 

Deze dekkingsgraad blijft iets achter bij de beoogde dekking van 95% tot 100%. Ter compensatie van 

deze lagere dekkingsgraad is besloten om in 2022 ten laste van de egalisatiereserve reiniging een 

structurele onttrekking van € 292.500 te brengen. Die onttrekking staat gelijk aan een dekking van ruim 

5% waarmee de beoogde dekking toch wordt gerealiseerd.  

3.2  Verordening lijkbezorgingsrechten 
In de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 zijn wel inhoudelijke wijzigingen een en ander is conform 
het VNG model aangepast. 
Het wettelijk toegestane dekkingspercentage is maximaal 100% 
In 2019 besloten we de tarieven voor deze heffing de komende vijf jaar niet met de inflatie te 
verhogen. In 2021 zijn aanvullende maatregelen genomen om de tarieven verder te verlagen. In de 
raadsbrief van 11 mei 2021 over de tarieven en de dekkingsgraad begraafplaats hebben wij onze 
voornemens uiteengezet. De tarieven worden verlaagd en de financiële effecten van het voorstel m.b.t. 
de dekking uit de voorziening afkoopsommen onderhoud (na een aanvulling vanuit de algemene 
reserve) zijn in deze begroting doorgevoerd. Verder zijn de tarieven aangepast in overeenstemming 
met de raadsbrief van 11 mei 2021. Die tariefontwikkelingen zijn niet in één percentage uit te drukken. 
Ondanks deze maatregelen neemt de dekkingsgraad van deze heffing in vergelijking met 2021 van 61% 

toe naar 78%. De oorzaak van deze stijging is van technische aard. Bij de bepaling van de dekkingsgraad 

van de verschillende heffingen wordt standaard een correctie voor de Btw meegenomen. Aangezien de 

Btw op de exploitatie van de begraafplaats als kostenverhogend is aangemerkt, werden deze kosten in 

feite dubbel opgevoerd. Die omissie is bij de berekening voor 2022 hersteld. De beoogde dekkingsgraad 
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wordt voor deze heffing niet gerealiseerd en dat streven we ook niet na. In voornoemde raadsbrief is 

geconstateerd dat de dekkingsgraad zich verhoud tot die van (vrijwel) alle gemeentelijke 

begraafplaatsen. 

 

3.3  Verordening marktgelden 
De Verordening marktgelden 2022 is conform het VNG model en er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. 
Het wettelijk toegestane dekkingspercentage is maximaal 100%. 
De tarieven marktgelden zijn met de inflatiecorrectie van 1,7% verhoogd.   
 
 
3.4 Wet waardering onroerende zaken 
3.4.1. Jaarlijkse taxatie 
De BSGR voert de jaarlijkse herwaardering van alle onroerende zaken in Leiderdorp uit. De 
waardepeildatum ligt één jaar vóór het kalenderjaar waarop de waarde betrekking heeft. Dit betekent 
dat we voor de waardering 2022 uitgaan van de waarde van de onroerende zaken op 1 januari 2021. Dit 
is wettelijk zo bepaald. 
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.  
 
 
3.5 Verordening onroerende-zaakbelastingen (ozb) 
Algemeen 
De Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 is conform het VNG model en er is één inhoudelijke 
wijziging. Het algemeen bestuur van de BSGR heeft vorig jaar (besluit van 29 oktober 2020) besloten 
om de grens waarbinnen de belastingaanslag met maximaal 8 termijnen mag worden geïncasseerd met 
ingang van 2022 wordt verhoogd van € 5.000 naar € 10.000. Gelet hierop is artikel 7, lid 2 (Termijn van 
betaling), aangepast. 
 
We verhogen de ozb-opbrengst in 2022 trendmatig (1,7%). Wat dat betekent voor de hoogte van de 

tarieven is onder andere afhankelijk van de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen. Voor 

de precieze ozb-tarieven voor woningen en niet-woningen gebruiken we de meest recente WOZ-

waarden. Dat is dus na afronding van de WOZ-waarderingsprognoses.  

Beleidsmatige ontwikkeling waardering onroerende zaken 

Bewoners kunnen via een digitaal loket eenvoudig de WOZ-waarden van woningen in bijvoorbeeld hun 

straat of wijk opvragen en vergelijken. Zo krijgen ze meer inzicht in de waardeverhouding tussen de 

eigen woning en die van anderen. En kunnen ze de WOZ-waarde beter en eenvoudiger dan nu 

controleren. Een transparante WOZ-waarde draagt bij aan de kwaliteit, en daarmee de acceptatie, van 

deze waarde. Op termijn kan dit leiden tot minder bezwaar- en beroepschriften. In eerste instantie 

houden we echter rekening met een stijging van het aantal vragen en bezwaren. 
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In de berekening van de tarieven OZB is rekening gehouden met de verwachte WOZ waarde per 1-1-
2022. Deze gegevens zijn nog niet definitief. Een wijziging in deze WOZ-waarde kan een voordeel of 
nadeel op de opbrengst van de OZB betekenen. 
 
OZB woningen eigenaren  OZB niet-woningen eigenaren en gebruikers 
Dit leidt tot het volgende tarief in 2022:  Dit leidt tot de volgende tarieven in 2022: 
Tarief OZB woningen:    Tarieven OZB niet-woningen: 
Eigenaren 0,1232%.  Eigenaar    0,3405%. 
  Gebruiker  0,2553%.  

 
 
3.6 Verordening precariobelasting 
De Verordening precariobelasting 2022 is conform het VNG model en er zijn geen inhoudelijke 
wijzigingen aangepast. 
De tarieven precariobelasting zijn met de inflatiecorrectie van 1,7% verhoogd.  
Op 21 maart 2017 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan tot afschaffing van precariobelasting op 

nutsbedrijven. Gemeenten kunnen gebruikmaken van de overgangsregeling tot 1 januari 2022. In de 

raadsvergadering van 26 juni 2017 stelde de raad drie uitgangspunten vast voor het wegvallen van deze 

opbrengst:  

We mogen de verlaging van de lasten van onze burgers en bedrijven door het wegvallen van de 

precariobelasting op kabels en leidingen verleggen naar één of meer andere lokale heffingen. We 

voeren de afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen én de verlegging naar andere 

lokale heffingen in 2022 in één keer uit. We voeren de verlegging naar andere lokale heffingen voor 

burgers en bedrijven in principe lastenneutraal door. Randvoorwaarde is dat heffingen niet meer dan 

100% kostendekkend mogen zijn. Overeenkomstig deze uitgangspunten is met de vaststelling van de 

financiële kadernota 2022-2025 door uw raad besloten de precarioheffing over te hevelen naar de 

afvalstoffenheffing en voor een gering deel naar de rioolheffing. 

3.7 Verordening rioolheffing 
In de Verordening rioolheffing 2022 is één inhoudelijke wijzigingen aangepast. Het algemeen bestuur 
van de BSGR heeft vorig jaar (besluit van 29 oktober 2020) besloten om de grens waarbinnen de 
belastingaanslag met maximaal 8 termijnen mag worden geïncasseerd met ingang van 2022 wordt 
verhoogd van € 5.000 naar € 10.000. Gelet hierop is artikel 10, lid 2 (Termijnen en wijze van betaling), 
aangepast. 
Het wettelijk toegestane dekkingspercentage is maximaal 100%.  
Het tarief voor de rioolheffing woningen berekenen we op basis van één, twee of meer dan 

tweepersoonshuishouden. De tarieven woningen verhogen we met 4.7% (indexatie van 1,7% + 3% op 

basis van IWKp). Voor de niet-woningen gaan we uit van elke volle eenheid per m3 waterverbruik. De 

tarieven indexeren we met 1,7%. De gemeenteraad heeft het geactualiseerde Integraal Waterketenplan 

(IWKp) in 2019 vastgesteld. Op basis van dat plan verhogen we de rioolheffing jaarlijks met 3,0% extra. 

Tot slot verhogen we de opbrengst met € 22.000 in verband met de afschaffing van de precario op 

leidingen. Dit bedrag uit zich in een verhoging van de tarieven met totaal 15,8% voor de niet-woningen. 

In 2022 komt de dekkingsgraad uit op 95%. Dat is een kleine daling vergeleken met 2021 (97%). Dat 

komt doordat vanuit de organisatie meer capaciteit is toegerekend aan deze uitvoering van deze taak. 

De dekkingsgraad valt binnen de beoogde dekking van 95% tot 100%. 



Pagina 5 van 11 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/21/122002/249620    Agendapunt 12 

 2021 raadsvoorstel   

 
3.8  Verordening toeristenbelasting 
De Verordening toeristenbelasting 2022 is conform het VNG model en er zijn er twee inhoudelijke 
wijzigingen. 
Het tarief toeristenbelasting is verhoogd met 1,7% inflatiecorrectie. Hierdoor bedraagt het tarief voor 
hoteliers en B&B e.d. € 2,76.  
Voor campings is in artikel 5 een nieuw tarief voor campings ingevoerd. Dit tarief is € 0,55 en is gelijk 
aan het tarief voor campings in gemeente Leiden. 
Verder is in artikel 7 een nieuw lid 2 opgenomen. Hierdoor is het mogelijk om een voorlopige aanslag 
op te leggen. 
 
3.9 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 2022. 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 1,7% 
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 2021 
De Legesverordening 2022 is conform het VNG model. De volgende inhoudelijke wijzigingen zijn 
aangepast. 
 
In artikel 1, is letter e, kwartaal verwijderd omdat kwartaal verder niet voorkomt in de tarieventabel, 
tevens is nummering aangepast. 
 
Artikel 2, tweede lid is verwijderd. Het bestaande tweede lid over de vervangende Nederlandse 
identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod is geschrapt. In onderdeel 1.2.8 van hoofdstuk 1 
van de tarieventabel is daarvoor een (maximum)tarief opgenomen. Dat is hetzelfde (maximum)tarief 
als voor een Nederlandse identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar zoals dat vanaf 1 januari 
2021 geldt. 
 
In artikel 4 is onder letter d toegevoegd ‘vergunning’. De term Vooroverleg is vervangen door 
Conceptaanvraag, aangezien het woord Vooroverleg niet bestaat binnen het omgevingsloket. 
 
Artikel 10, letter b, onderdeel 1 (akten leges burgerlijke stand) is conform de VNG-tarieventabel 
verwijderd. 
 
Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2022 
Hieronder zijn de wijzigingen per hoofdstuk uit de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 
2022 uitgewerkt.  
 
Titel 1 Algemene dienstverlening 
Teksten met verwijzingen naar Rijksbesluiten zijn zo geformuleerd dat ze nu altijd het Rijksbesluit 
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volgen. Deze tarieven worden door het Rijk vastgesteld. Deze Rijkstarieven, die maximumtarieven zijn, 
worden op 5 cent naar beneden afgerond.  
Het betreft de tarieven in de hoofdstukken 2 (Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart), 
hoofdstuk 3 (Rijbewijzen), tarief 1.4.5 (verstrekking uit BRP), 1.9.7 (Verklaring omtrent gedrag), 
hoofdstuk 15 (Kansspelen) en tarief 1.18.5 (planschade). 
De tarieven zijn te vinden op de internetsite van gemeente Leiderdorp. 
 
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. 
 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 
De tarieven die niet gebonden zijn aan een wettelijk maximum zijn met de inflatiecorrectie verhoogd.  
In onderdeel 1.2.8 van hoofdstuk 1 van de tarieventabel is daarvoor een (maximum)tarief opgenomen. 
Dat is hetzelfde (maximum)tarief als voor een Nederlandse identiteitskaart voor personen jonger dan 
18 jaar zoals dat vanaf 1 januari 2021 geldt. 
 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 
Deze tarieven zijn gebonden aan een wettelijk maximum  
 
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie, tenzij sprake is van een wettelijk tarief.   
  
Hoofdstuk 5 Gereserveerd 
 
Hoofdstuk 6 Gereserveerd 
 
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.  
 
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 
 
Hoofdstuk 14 Gereserveerd 
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Hoofdstuk 15 Wet op de Kansspelen 
De tarieven die niet gebonden zijn aan een wettelijk maximum zijn met de inflatiecorrectie verhoogd.  
 
Hoofdstuk 16 Telecommunicatie 
Aangezien de Algemene verordening infrastructuren Leiderdorp (AVOI) door uw raad is vastgesteld en 
de oude legestarieven (2021) hierop niet aansluiten zijn de tarieven, inclusief inflatiecorrectie en de 
tekst hierop aangepast. 
 
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.  
De raad heeft op 7 juni 2021 de Integrale visie laadinfrastructuur Leiderdorp vastgesteld. In deze visie is 
opgenomen dat Leiderdorp leges wil gaan heffen voor het plaatsen van nieuwe laadpalen. De raad 
heeft hiermee ingestemd. De leges zijn marktconform (hetzelfde als wordt geheven in Leiden en Alphen 
a/d Rijn). Gelet op dit besluit is het onderdeel laadpalen onder 1.18.6, toegevoegd. 
 
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving  
Geen aanpassingen. 
 
Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag 
De term Vooroverleg is vervangen door Conceptaanvraag, aangezien het woord Vooroverleg niet 
bestaat binnen het omgevingsloket. 
Het tarief voor het voorleg is aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie, tenzij sprake is van een tarief uitgedrukt in een 
percentage.  
Onder 2.3.1.1 is ‘welstand’ verwijderd. Dit is opgenomen onder 2.3.1.4. 
De tabelpost 2.3.1.2 is verwijderd. Deze is nu geschaard onder de nieuwe tabelpost 2.3.1.3. Een 
inhoudelijke wijziging is niet beoogd. 
Onder 2.3.1.3.1 is de toevoeging ‘met inbegrip van de erfafscheiding’ verwijderd. Erfafscheiding valt nu 
ook onder 2.3.1.3. 
Tabelpost 2.3.1.3.3 is verwijderd en valt onder de nieuwe omschrijving van post 2.3.1.3. 
Tabelpost 2.3.1.3.4 is niet verhoogd met de inflatiecorrectie. 
Tabelpost 2.3.1.4 is in die zin gewijzigd dat een tarief in rekening wordt gebracht voor een 
welstandstoets.  
Tarief 2.3.1.8 is nieuw ingevoegd. Er wordt een tarief in rekening gebracht als een advies van de 
Erfgoeddienst noodzakelijk is. 
De posten 2.3.6.1 en 2.3.6.2 zijn geschrapt. Door een raadsbesluit uit 2017 (Z/17/050910) waren deze 
tarieven al verwijderd. 
 
Hoofdstuk 4 Vermindering 
Geen aanpassingen doorgevoerd, omdat percentages worden aangehouden qua tariefstelling. 
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In 2.4.1 is Vooroverleg gewijzigd in Conceptaanvraag. 
 
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 met de inflatiecorrectie. 
  
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 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. De drank en horecawet is gewijzigd in Alcoholwet, 
hiermee is geen inhoudelijke wijziging bedoeld. 
 
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 3 Overige APV activiteiten 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. Voor het overige zijn geen wijzigingen doorgevoerd. 
 
Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie.  
 
Hoofdstuk 5 Huisvestingswet 2014 
De tarieven zijn aangepast met de inflatiecorrectie. 
 
Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet  
De tarieven 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,  
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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 2022 worden uitgesplitst per Titel van de legesverordening: 
 

   Kosten  Opbrengsten Percentage 

Totaal Integrale kostendekkendheid      €  1.015.058  €   627.312 62% 

         

TITEL I Algemene dienstverlening €    437.427  €    305.019 70% 

TITEL II 

Dienstverlening vallend onder 
fysieke leefomgeving/ 
omgevingsvergunning €    527.397  €    292.881 56% 

TITEL III 
Dienstverlening vallend onder 
Europese dienstenrichtlijn €      50.233  €      29.312 58% 

 
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-
2022 (waardepeildatum 1-1-2021). 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 Financiën 

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 2022, zien er als volgt uit: 
 
Soort heffing : Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 
Kostendekking : 91% 
Soort heffing : Lijkbezorgingsrechten 
Kostendekking : 78% 
Soort heffing : Rioolheffing 
Kostendekking : 95% 
Soort heffing : Marktgeld 
Kostendekking : 49% 
Soort heffing : Leges 



Pagina 10 van 11 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/21/122002/249620    Agendapunt 12 

 2021 raadsvoorstel   

Totaal : 62% 
Kostendekking leges per titel : Titel 1 : 70% 
  Titel 2 : 56% 
  Titel 3 : 58% 

 
7 Communicatie  

Na vaststelling door de raad is het noodzakelijk om de belastingverordeningen 2022 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. 

 
8 Evaluatie 

Wij stellen u voor de bijgevoegde (zie bijlagen) belastingverordeningen 2022, 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, 

 

A.M. Roos  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
 
1. Verordening afvalstoffenheffing en verordening reinigingsrechten 

2022 
nr. Z/21/122002/249633 

 Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten 2022 

nr. Z/21/122002/249636 
 

2. Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 nr. Z/21/122002/249638 
 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 

2022 
nr. Z/21/122002/249640 

3. Verordening marktgelden 2022 nr. Z/21/122002/249642 
 Tarieventabel behorende bij de Verordening marktgelden 2022 nr. Z/21/122002/249643 
4. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 nr. Z/21/122002/249648 
5. Verordening precariobelasting 2022 nr. Z/21/122002/249646 
 Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2022 nr. Z/21/122002/249645 
6. Verordening rioolheffing 2022 nr. Z/21/122002/249649 
7. Verordening toeristenbelasting 2022 nr. Z/21/122002/249652 
8. Verordening leges 2022 nr. Z/21/122002/249654 
 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2022 nr. Z/21/122002/249655 
 


