
 

 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 30 november 2021 

Registratie nummer 
Voorstelnummer 

: GZDGWB256460/256680 
: RV2021-123 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : 11 
Bijlage 1 verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2022 
Bijlage 2 verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022 
Bijlage 3 verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2022 
Bijlage 4 verordening op de heffing en invordering van precario standplaatsen 
2022 
Bijlage 5 verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 
centrum Geldermalsen 2022 
Bijlage 6 verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 
2022 
Bijlage 7 verordening op heffing en invordering van leges 2022, tarieventabel 
2022 behorende bij de verordening leges 2022, ROEB-lijst 2022 behorende bij 
de tarieventabel 2022 en tariefregeling Gelders Genootschap 2022 behorende 
bij de tarieventabel 2022 
Bijlage 8 verordening op de heffing en invordering van liggeld 2022 
Bijlage 9 verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 
2022 en tarieventabel 2022 behorende bij de verordening 
lijkbezorgingsrechten 2022 
Bijlage 10 verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022 
Bijlage 11 verordening op de heffing en invordering van staangeld 2022 

Onderwerp : Belastingverordeningen 2022 

 

 

Onderwerp 

Belastingverordeningen 2022 

 

Beslispunten 
De volgende belastingverordeningen vast te stellen:  

1. Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente West Betuwe 2022;  
2. Verordening rioolheffing gemeente West Betuwe 2022;  
3. Verordening parkeerbelasting gemeente West Betuwe 2022;   
4. Verordening precario standplaatsen gemeente West Betuwe 2022;  
5. Verordening reclamebelasting gemeente West Betuwe 2022;   
6. Verordening toeristenbelasting gemeente West Betuwe 2022;   
7. Verordening leges gemeente West Betuwe 2022 en bijbehorende tarieventabel;  
8. Verordening liggeld gemeente West Betuwe 2022;  
9. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2022 en bijbehorende 

tarieventabel;  
10. Verordening marktgelden gemeente West Betuwe 2022;  
11. Verordening staangeld gemeente West Betuwe 2022. 
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Inleiding 

Met het oog op het nieuwe belastingjaar zijn de elf belastingverordeningen geactualiseerd.  

 

De actualisaties zijn veelal uitvloeisels van de gemeentelijke begroting: in de paragraaf lokale 

heffingen zijn de beleids- en financiële uitgangspunten voor het komend belastingjaar uitgewerkt. 

Deze uitgangspunten omvatten de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingopbrengsten en de 

lokale lastendruk. Bij het vaststellen van de belastingverordeningen worden deze uitgangspunten in 

uitvoering gebracht. 

 

Samenvatting 

Geen 

 

Besluitgeschiedenis 

Geen 

 

Beoogd effect 

Het vaststellen van de belastingverordeningen 2022 maakt heffing van de gemeentelijke belastingen 

op basis van de actuele uitgangspunten en tarieven mogelijk. 

 

Argumenten 

Uitgangspunt voor de tariefontwikkeling is het vastgestelde inflatiepercentage van 2,4%. Daarnaast 

kunnen er inhoudelijke redenen zijn om tarieven wel of niet aan te passen. Dit kan het gevolg zijn van 

wijzigingen in wettelijke regelingen of gemeentelijk beleid.  

 

De belangrijkste wijzigingen in de verordeningen en de tarieven zijn hieronder per belastingverordening 

verantwoord. 

 

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 

Voor de OZB geldt dat de tarieven mede afhankelijk zijn van de waardeontwikkeling van het 

gemeentelijk WOZ-bestand: deze bepaalt hoeveel het tarief moet zijn om de belastingopbrengsten te 

kunnen realiseren.  

 

Rioolheffing 

Basistarief is conform amendement van 25 juni 2019 en de toepassing van de inflatie-correctie 

vastgesteld op 377,00 euro. 

 

Leges 

De vaste rijkstarieven, ROEB-lijst 2022 en tariefregeling Gelders Genootschap 2022 volgen zodra deze 

zijn bekendgemaakt. Wanneer dit niet op tijd is voor de raadsbehandeling van 30 november 2021, kan 

het college deze tarieven aanpassen op grond van artikel 10 van de Legesverordening. 
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Lijkbezorgingsrechten 

De tarieven asverstrooiing en plaatsen asbus zijn aangepast (en verlaagd) aan de daadwerkelijke 

tijdsbesteding door de gemeente. 

 

Kanttekeningen 

De gemeenteraad kan besluiten één of meerdere belastingverordeningen niet vast te stellen. In dat 

geval blijft de verordening 2021 met de oude bepalingen en tarieven gelden. 

 

Financiën 

De hierbij ter besluitvorming voorgelegde belastingverordeningen vormen een uitwerking van de 

beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de begroting en de paragraaf lokale heffingen in het 

bijzonder. 

 

Communicatie 

Vakafdelingen, afdeling Communicatie (website) Juridische Zaken en BSR worden geïnformeerd door 

team Belastingen. 

 

Uitvoering/Planning 

De belastingverordeningen 2022 treden in werking per 1 januari 2022. 

 

Na vaststelling door de gemeenteraad worden de verordeningen op voorgeschreven wijze bekend 

gemaakt. De burgers en bedrijven worden door middel van de gemeentelijke voorlichtingskolom op de 

hoogte gebracht van de bekendmaking. 

 

Evaluatie 

Geen 

 

Risicoparagraaf 

Geen 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021 nummer, . 

 

besluit: 

 
De volgende belastingverordeningen vast te stellen:  

1. Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente West Betuwe 2022;  
2. Verordening rioolheffing gemeente West Betuwe 2022;  
3. Verordening parkeerbelasting gemeente West Betuwe 2022;   
4. Verordening precario standplaatsen gemeente West Betuwe 2022;  
5. Verordening reclamebelasting gemeente West Betuwe 2022;   
6. Verordening toeristenbelasting gemeente West Betuwe 2022;   
7. Verordening leges gemeente West Betuwe 2022 en bijbehorende tarieventabel;  
8. Verordening liggeld gemeente West Betuwe 2022;  
9. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2022 en bijbehorende 

tarieventabel;  
10. Verordening marktgelden gemeente West Betuwe 2022;  
11. Verordening staangeld gemeente West Betuwe 2022. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 30 november 2021, nummer 2021/123, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Koen Steenbergen   Servaas Stoop 

 

 


