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Onderwerp 

Belastingverordeningen 2023. 

 

Beslispunten 

1. De volgende belastingverordeningen vast te stellen:  

a. Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente West Betuwe 2023;  

b. Verordening rioolheffing gemeente West Betuwe 2023;  

c. Verordening parkeerbelasting gemeente West Betuwe 2023;   

d. Verordening precario standplaatsen gemeente West Betuwe 2023 

e. Verordening leges gemeente West Betuwe 2023 en bijbehorende tarieventabel, ROEB-lijst 

2023 en tariefregeling Geldersgenootschap 2023;  

f. Verordening liggeld gemeente West Betuwe 2023;  

g. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2023 en bijbehorende 

tarieventabel;  

h. Verordening marktgelden gemeente West Betuwe 2023;  

i. Verordening staangeld gemeente West Betuwe 2023. 

2. De verordening toeristenbelasting 2023 vast te stellen en het tarief voor de jaren 2023 tot en 

met 2025 te bevriezen op € 1,50 p.p.p.n. 

3. De verordening reclamebelasting 2022 niet te wijzigen.  
 

Inleiding 

Met het oog op het nieuwe belastingjaar zijn tien van 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 
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Beoogd effect 

Het vaststellen van de belastingverordeningen 2023 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 8,7%. 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.  

 

Afronding tarieven 

Bij de berekening van de tarieven 2023 worden deze, met uitzondering van de legestarieven die door 

het rijk worden vastgesteld, rekenkundig afgerond zodat de tarieven praktisch werkbaar zijn. De 

afronding is op 5 eurocent bij bedragen onder de 100 euro, op 50 eurocent bij bedragen boven de 100 

euro en op gehele euro’s boven de 200 euro. In het kader van serviceverlening en klantgerichtheid 

worden de tarieven naar beneden afgerond.  

 

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

verantwoord. 

 

1a. 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.  

 

Thans zijn van BSR de voorlopige waardeontwikkelingen ontvangen. Voor de categorie woningen is 

een stijging van de WOZ-waarden vastgesteld van 16% en voor de categorie niet-woningen van 1%. 

 

De voorlopige tarieven voor 2023 worden:  

 

Categorie 

Eigenaren woningen 0,1037%  

Eigenaren niet-woningen 0,3007% 

Gebruikers niet-woningen 0,2589%  

 

1b. Rioolheffing 

De tarieven voor de rioolheffing zijn gebaseerd op de jaarlijkse verhoging van 2% vanuit het WRP en 

het inflatiepercentage voor 2023. Het basistarief voor 0 – 500 m3 bedraagt € 417,00.  
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1c. Parkeerbelasting 

De huidige parkeertarieven bij de parkeerautomaten worden voor 2023 niet verhoogd. De jaarlijkse 

verhoging op basis van het inflatiepercentage is te klein voor aanpassing in de parkeerautomaten. In 

2023 wordt het beleid opgesteld om 1 x per 5 jaar het tarief via het gecumuleerd inflatiepercentage te 

verhogen. Dit tarief blijft dan gehandhaafd voor de belastingjaren 2024 tot en met 2028.   

De tarieven voor de parkeervergunningen 2023 zijn wel verhoogd met het inflatiepercentage. Deze 

worden jaarlijks verhoogd.  

 

1e. Leges 
De omgevingswet treed in op 1 juli 2023. Daarom blijft in elk geval in de eerste helft van 2023 de 
huidige legesverordening nog van kracht. De tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 
8,7%. In overeenstemming met het college-uitvoeringsprogramma worden geen leges doorberekend 
aan lokale vrijwilligersevenementen (niet-commercieel) en leefbaarheidsinitiatieven.  
 
De vaste rijkstarieven volgen zodra deze zijn bekendgemaakt. Wanneer dit niet op tijd is voor de 
collegebehandeling van 15 november 2022, worden deze aan u nagezonden.  

 

1g. Lijkbezorgingsrechten 

De verordening en de tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2023 zijn uitgebreid met het hoofdstuk 

natuurlijk begraven op de begraafplaats Ophemert. De tarieven zijn verhoogd met het 

inflatiepercentage van 8,7%. 

 

2. Toeristenbelasting en bevriezen tarief  
Eigenaren van campings, hotels, pensions enzovoort moeten toeristenbelasting betalen en zij rekenen 
die door aan degenen die bij hen verblijven. Dit zijn nooit inwoners van de gemeente. West Betuwe heft 
toeristenbelasting voor een verblijf met overnachting. 
 
Als gevolg van COVID-19 het tarief van 2019 van € 1,05 voor de jaren 2021 en 2022 gehandhaafd. 
Vanaf 2023 wordt het destijds in 2020 door u vastgestelde tarief van € 1,50 p.p.p.n. gehanteerd. Dit 
tarief blijft bevroren tot en met belastingjaar 2025. 
 

3. Reclamebelasting  

In plaats van contributie aan de ondernemersvereniging betalen ondernemers binnen een afgebakend 

gebied in het centrum van Geldermalsen reclamebelasting. Deze is gekoppeld aan de 

Subsidieverordening Ondernemersfonds. Voor 2023 vindt geen verhoging van de contributie plaats.  

De tarieven voor de reclamebelasting blijven hetzelfde. De verordening Reclamebelasting West 

Betuwe 2022 wordt daarom niet ingetrokken en blijft van kracht.  

 

Kanttekeningen 

U kunt besluiten één of meerdere belastingverordeningen niet vast te stellen voor 1 januari 2023. In 

dat geval blijft de verordening 2022 met de oude bepalingen en tarieven gelden. Het risico is dan dat er 

een verschil kan ontstaan in de begroting door de lagere belastingopbrengst.  

 

 

 



  

20 december 2022   

Kenmerk GZDGWB660775/675027  

Pagina 4 van 5  

 

 

 

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, ODR en BSR worden geïnformeerd 

door team Belastingen. 

 

Uitvoering/Planning 

De belastingverordeningen 2023 treden in werking per 1 januari 2023. 

 

Na vaststelling door u 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, 
Philip Bosman    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 15 november 2022, 

 

besluit: 

 

1. De volgende belastingverordeningen vast te stellen:  

a. Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente West Betuwe 2023;  

b. Verordening rioolheffing gemeente West Betuwe 2023;  

c. Verordening parkeerbelasting gemeente West Betuwe 2023;   

d. Verordening precario standplaatsen gemeente West Betuwe 2023 

e. Verordening leges gemeente West Betuwe 2023 en bijbehorende tarieventabel, ROEB-lijst 2023 en 

tariefregeling Geldersgenootschap 2023;  

f. Verordening liggeld gemeente West Betuwe 2023;  

g. Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2023 en bijbehorende tarieventabel;  

h. Verordening marktgelden gemeente West Betuwe 2023;  

i. Verordening staangeld gemeente West Betuwe 2023. 

2. De verordening toeristenbelasting 2023 vast te stellen en het tarief voor de jaren 2023 tot en met 

2025 te bevriezen op € 1,50 p.p.p.n. 

3. De verordening reclamebelasting 2022 niet te wijzigen.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 20 december 2022, nummer 2022/152, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 
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