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Onderwerp
Belastingverordeningen 2021
Beslispunten
1. De volgende belastingverordeningen vast te stellen:
1) Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente West Betuwe 2021;
2) Verordening rioolheffing gemeente West Betuwe 2021;
3) Verordening parkeerbelasting gemeente West Betuwe 2021;
4) Verordening precario kabels en leidingen gemeente West Betuwe 2021;
5) Verordening precario standplaatsen gemeente West Betuwe 2021;
6) Verordening reclamebelasting gemeente West Betuwe 2021;
7) Verordening toeristenbelasting gemeente West Betuwe 2021;
8) Verordening leges gemeente West Betuwe 2021 en bijbehorende tarieventabel;
9) Verordening liggeld gemeente West Betuwe 2021;
10) Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2020 en bijbehorende
tarieventabel;
11) Verordening marktgelden gemeente West Betuwe 2021;
12) Verordening staangeld gemeente West Betuwe 2021.
Inleiding
Jaarlijks worden de belastingverordeningen en daarmee de belastingtarieven opnieuw vastgesteld. Dit
hangt nauw samen met het gemeentelijke begrotingsproces. In de programma’s en de paragraaf
lokale heffingen wordt inzicht gegeven in de geraamde opbrengsten en kosten, beleidsvoornemens en
ontwikkelingen op hoofdlijnen ten aanzien van de lokale heffingen.
De belastingverordeningen worden jaarlijks redactioneel getoetst aan de modellen van de VNG.
Samenvatting
Geen
Besluitgeschiedenis
Geen
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Beoogd effect
Het vaststellen van de belastingverordeningen 2021 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 2,7%. 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.
1. Onroerende-zaakbelastingen
In de opbrengstramingen is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 3,8%. Dit percentage
bestaat uit het inflatiepercentage 2,7% voor 2021 en een inhaalpercentage voor 2020 van 1,1%.
Daarnaast wordt er in 2021 voor de laatste keer rekening gehouden met een jaarlijkse extra verhoging
met ongeveer 0,7% als gevolg van het dekkingsplan uit het Manifest van Lingewaal. Daarmee komt de
totale verhoging op 4,5%.
De grondslag voor de heffing van OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde voor
het belastingjaar 2021 is gelijk aan de waarde op waardepeildatum 1 januari 2020. Op het moment van
samenstelling van dit voorstel zijn er nog geen definitieve waardegegevens van
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) ontvangen. Uit de ontvangen voorlopige cijfers van BSR
blijkt dat de gemiddelde waarde van woningen stijgt met 7,5% en de gemiddelde waarde van nietwoningen daalt met -0,4%.
Het college stelt thans voor om de OZB-tarieven voorlopig vast te stellen. Veiligheidshalve zijn deze
tarieven op een hoger bedrag berekend. Daarmee is rekening gehouden met een minder grote
waardestijging dan de voorlopige verwachting die BSR onlangs heeft uitgesproken. Bij het bepalen van
de voorlopige OZB-tarieven is rekening gehouden met een waardestijging voor woningen van 6,5% en
voor niet-woningen een waardedaling van 1%. Na afronding van de herwaardering worden de tarieven
met de daadwerkelijke waardeontwikkeling gecorrigeerd. Een verlaging van de OZB-tarieven met
terugwerkende kracht is toegestaan, omdat dit in het voordeel is van de belastingplichtigen. Dit betreft
een gebruikelijke en jaarlijks terugkerende procedure.
Voorgesteld wordt om de voorlopige OZB-tarieven 2021 als volgt te bepalen:
OZB-eigenarenbelasting woningen
OZB-eigenarenbelasting niet-woningen
OZB-gebruikersbelasting niet-woningen

0,1229 %
0,2879 %
0,2346 %

Besluitvorming betreffende de definitieve OZB-tarieven vindt naar verwachting plaats in de
raadsvergadering eind januari 2021.
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2. Rioolheffing
Binnen de gemeente West Betuwe geldt als maatstaf van de heffing het aantal kubieke meters water
dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. De aanslag wordt opgelegd aan de gebruiker van een perceel.
Conform de programmabegroting 2021 is in de verordening een vrijstelling opgenomen voor garages
en volkstuinen.
Voor de planperiode van het Water- en rioleringsbeleidsplan 2019 - 2023 (WRP) is bezien welke
investeringen noodzakelijk zijn op het gebied van afvalwaterinzameling, afvalwatertransport en afvoer
van overtollig regen- en grondwater. Het WRP 2019–2023 is op 25 juni 2019 door de gemeenteraad
vastgesteld. Het basistarief voor de rioolheffing is voor 2021 berekend op € 361 per jaar per
huishouden. Dit bedrag is inclusief een verhoging van € 6,65 als gevolg van de jaarlijkse tariefstijging
uit het WRP 2019-2023 en door toepassing van her inflatiepercentage van 2,7%.
3. Parkeerbelasting
Bij het vaststellen van de belastingverordening wordt ook de tarieventabel vastgesteld. Voor 2021
worden de tarieven in de tarieventabel verhoogd met het inflatiepercentage van 2,7% en afgerond
€ 0,05. Correctie met het inflatiepercentage betekent dat voor het parkeren bij parkeerapparatuur
geschikt voor een parkeertijd van 4 uur het tarief ongewijzigd wordt vastgesteld op € 0,10 per 10
minuten.
Kosten naheffingsaanslag
Indien niet of onvoldoende parkeerbelasting op aangifte wordt voldaan, volgt bij controle een
naheffingsaanslag parkeerbelasting. Deze bestaat uit het tarief voor één uur en verhoogd met kosten.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt jaarlijks het maximum bedrag vast dat
mag worden doorberekend. Voor 2021 is € 65,30 vastgesteld.
4. Precariobelasting
In de Gemeentewet is geregeld dat voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de
openbare dienst bestemde gemeentegrond een precariobelasting kan worden geheven. De gemeente
West Betuwe heeft twee precariobelastingen.
4.1 Afschaffen precariobelasting voor nutsbedrijven
De mogelijkheid tot het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven vervalt
met ingang van 2022. De tarieven, zoals die golden op 10 februari 2016, mogen niet meer worden
verhoogd. De tarieven voor West Betuwe zijn volgens deze bepaling in de Wet Ahri per 1 januari 2019
geharmoniseerd en vastgesteld op € 3,87 per strekkende meter per jaar.
4.2 Precariobelasting Standplaatsen
Standplaatsen worden ingenomen door ondernemers met bijvoorbeeld een kraam of een
verkoopwagen op plaatsen waar geen sprake van een markt is conform de marktgeldverordening.
Voor standplaatsen worden verschillende heffingen naast elkaar geheven, namelijk een
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precariobelasting voor het in gebruik nemen van gemeentegrond en leges voor de afgifte van een
standplaatsvergunning.
De tarieven voor standplaatsen worden verhoogd met het inflatiepercentage van 2,7%.
5. Reclamebelasting
Binnen West Betuwe wordt enkel reclamebelasting in de kern van Geldermalsen geheven. Deze
reclamebelasting werd in 2017 op verzoek van de ondernemers ingevoerd. De opbrengsten worden in
een ondernemersfonds gestort. Vanuit dit fonds worden collectieve evenementen,
promotieactiviteiten en feestverlichting gefinancierd, evenals activiteiten voor het versterken van het
centrumgebied en het verbeteren van het vestigingsklimaat. Het tarief bedraagt in 2021 net als in 2020
minimaal € 350 en maximaal € 1.000 per vestiging.
6. Toeristenbelasting
De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2020 een motie aangenomen over
toeristenbelasting. De motie roept het college op om in 2020 een onderzoek te verrichten naar de
mogelijkheden van differentiatie in de tarieven toeristenbelasting per 2021 en het aanbod van
recreatieve en toerisme voorzieningen binnen de gemeente West Betuwe categoriaal in beeld te
brengen met de daarbij behorende gebruiksaantallen. Als gevolg van COVID-19 wordt de uitvoering
van deze motie opgeschort. Het tarief van 2019 wordt voor de jaren 2021 en 2022 gehandhaafd.
7. Leges
Leges zijn de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening. De wettelijke tarieven zijn of worden
geactualiseerd en de overige tarieven zijn geïndexeerd met het inflatiepercentage van 2,7% of op
grond specifiek beleid vastgesteld.
Na invoering van de wet Digitale Overheid (wDO) in 2021 worden de kosten van deze nieuwe
functionaliteit gefinancierd vanuit een verhoging van de afdracht van de gemeenten aan de RDW. De
afdracht wordt verhoogd met een bedrag van € 3,50. De RDW informeert de gemeenten zodra bekend
is wanneer deze verhoging van kracht wordt.
Op basis van artikel 10 legesverordening mag de verordening op dit punt worden gewijzigd door het
college van burgemeester en wethouders. Zodra de landelijke tarieven zijn bekendgemaakt, worden de
tarieven in de hoofdstukken 2 (reisdocumenten) en 3 (rijbewijzen) door het college gewijzigd.
Bij het vaststellen van de belastingverordening wordt ook de tarieventabel vastgesteld. De bij de
Legesverordening behorende Tarieventabel bestaat uit 3 titels. Titel 1 omvat de algemene
dienstverlening zoals de Burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen etc. Titel 2 heeft betrekking op
de omgevingsvergunningen, terwijl Titel 3 bestaat uit vergunningen die onder de werking van de
Europese Dienstenrichtlijn vallen, zoals horecavergunningen, evenementen en markten, etc.
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Hoofdstuk 17 Kabels en Leidingen, titel 1 is volledig aangepast. Tot en met 2020 zijn niet alle tarieven
kostendekkend geweest. Dat wordt nu opgelost door aanpassing van de tariefstelling:
 vanaf 2021 zijn de tarieven aangepast aan de hoogte van de gemeentelijke kosten voor
toetsing en verstrekking van vergunning of instemming en voor toezicht en begeleiding van
netbeheerders;
 voor het tarief voor tracés boven 1.000 meter is geen standaardtarief meer opgenomen. Vanaf
2021 is dit tarief op aanvraag. Dit betekent dat voor de kostenonderbouwing van dit tarief
vanaf 2021 maatwerk wordt geleverd.
Hoofdstuk 5 in titel 3 betreft de leges voor het in behandeling nemen voor een aanvraag voor een
standplaatsvergunning. Voorgesteld wordt om de tarieventabel op dit punt aan te passen door
maatschappelijk sociale gezondheidsdiensten, zoals bevolkingsonderzoeken, en voedselbanken uit te
zonderen van legesheffing. Dit in lijn de met de vaststelling nieuwe tarieven precariobelasting
standplaatsen bij raadsbesluit Eerste wijziging verordening precariobelasting standplaatsen 2020 van
29 september 2020.
8. Liggeld
Voor het hebben van een ligplaats wordt liggeld geheven van de houders van een ligplaatsvergunning.
In de praktijk betekent dit een heffing voor woonschepen. Het tarief is verhoogd met het
inflatiepercentage van 2,7%.
9. Lijkbezorgingsrechten
Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het verlenen van diensten, bijvoorbeeld het begraven, en
voor het gebruik van voorzieningen op gemeentelijke begraafplaatsen. Met het vaststellen van de
Beleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen 2019 t/m 2023 wordt voorzien in verzorgde en goed
onderhouden begraafplaatsen, een goede begraafplaatsadministratie en voldoende capaciteit voor
begraven en asbestemmingen tot 2050 tegen een betaalbaar tarief.
De tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,7%. Bij het vaststellen van de
belastingverordening wordt ook de tarieventabel vastgesteld.
10. Marktgeld
West Betuwe heft marktgeld voor het innemen van een standplaats op de markt. Het tarieven zijn
verhoogd met het inflatiepercentage van 2,7%. Bij het vaststellen van de belastingverordening wordt
ook de tarieventabel vastgesteld.
11. Staangelden woonwagens
Er wordt alleen staangeld geheven als er geen privaatrechtelijke huurovereenkomst is afgesloten. De
verordening voor woonwachtenrechten is dus een vangnet voor de gevallen waarin geen
huurovereenkomst is gesloten. Het tarief is verhoogd met het inflatiepercentage van 2,7%.
Kanttekeningen
Geen
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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
Geen
Uitvoering/Planning
De belastingverordeningen 2021 treden in werking per 1 januari 2021.
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 3 november 2020,
besluit:
De volgende belastingverordeningen vast te stellen:
1) Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente West Betuwe 2021;
2) Verordening rioolheffing gemeente West Betuwe 2021;
3) Verordening parkeerbelasting gemeente West Betuwe 2021;
4) Verordening precario kabels en leidingen gemeente West Betuwe 2021;
5) Verordening precario standplaatsen gemeente West Betuwe 2021;
6) Verordening reclamebelasting gemeente West Betuwe 2021;
7) Verordening toeristenbelasting gemeente West Betuwe 2021;
8) Verordening leges gemeente West Betuwe 2021 en bijbehorende tarieventabel;
9) Verordening liggeld gemeente West Betuwe 2021;
10) Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2020 en bijbehorende
tarieventabel;
11) Verordening marktgelden gemeente West Betuwe 2021;
12) Verordening staangeld gemeente West Betuwe 2021.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 15 december 2020, nummer 2020/146,
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop

