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: Govert van Bezooijen


35721 Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2020;
 35722 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020;
 35724 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten
2020;
 35736 Tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten
2020;
 35730 Verordening op de heffing en invordering van precario kabels en
leidingen 2020;
 35726 Verordening op de heffing en invordering van precario
standplaatsen 2020;
 35727 Verordening op heffing en invordering van leges 2020;
 35728 Tarieventabel behorende bij de verordening leges 2020;
 35729 Bijlage bij de tarieventabel leges : ROEB-lijst 2020;
 35731 Bijlage bij de tarieventabel leges : Tariefregeling Gelders
Genootschap 2020;
 35716 Verordening op de heffing en invordering van liggeld 2020;
 35725 Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020;
 35717 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting
2020;
 35718 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting
centrum Geldermalsen 2020;
 35719 Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2020;
 35720 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting
2020.
: Belastingverordeningen 2020

Onderwerp
Belastingverordeningen 2020.
Beslispunten
Over te gaan tot vaststelling van de volgende belastingverordeningen:
A. ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente West Betuwe 2020’;
B. ‘Verordening rioolheffing gemeente West Betuwe 2020’;
C. ‘Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2020’ en bijbehorende
tarieventabel;
D. ‘Verordening precario kabels en leidingen gemeente West Betuwe 2020’;
E. ‘Verordening precario standplaatsen gemeente West Betuwe 2020’;
F. ‘Verordening leges 2020’ en bijbehorende tarieventabel;
G. ‘Verordening liggeld gemeente West Betuwe 2020’;
H. ‘Verordening marktgelden gemeente West Betuwe 2020’;
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I.
J.
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L.

‘Verordening parkeerbelasting gemeente West Betuwe 2020’;
‘Verordening reclamebelasting gemeente West Betuwe 2020’;
‘Verordening staangeld gemeente West Betuwe 2020’;
‘Verordening toeristenbelasting gemeente West Betuwe 2020’.

Inleiding
Jaarlijks worden alle belastingtarieven, waar nodig, opnieuw vastgesteld. Dit hangt nauw samen met
het gemeentelijke begrotingsproces.
In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot een
aantal beheersmatige aspecten. Eén van de verplichte paragrafen in de begroting is de paragraaf
lokale heffingen. In deze paragraaf wordt onder andere inzicht gegeven in de geraamde kosten, het
beleid ten aanzien van de lokale heffingen en ontwikkelingen op hoofdlijnen van de diverse heffingen.
De hierbij ter besluitvorming voorgelegde belastingverordeningen vormen een uitwerking van de
beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de begroting in het algemeen en de paragraaf lokale
heffingen in het bijzonder.
Uitgangspunt voor de tariefontwikkeling is het vastgestelde inflatiepercentage van 1,5%. Daarnaast
kunnen er inhoudelijke redenen zijn om tarieven aan te passen. Dit kan het gevolg zijn van wijzigingen
in wettelijke regelingen of gemeentelijke besluitvorming. Tevens is het gebruikelijk dat de
belastingverordeningen jaarlijks redactioneel worden getoetst aan de modellen van de VNG. Ook voor
2020 heeft deze toetsing plaats gevonden.
De belangrijkste wijzigingen in de verordeningen en de tarieven zijn hieronder in een toelichting per
verordening verantwoord.
Besluitgeschiedenis
nvt
Beoogd effect
Het vaststellen van de belastingverordeningen 2020 maakt heffing van de gemeentelijke belastingen
op basis van de actuele uitgangspunten en tarieven mogelijk.
Argumenten
1.1 Onroerende-zaakbelastingen
Uitgangspunt bij de onroerende-zaakbelastingen (OZB) is dat de opbrengst wordt verhoogd met het te
hanteren inflatiepercentage van 1,5%. Daarnaast is er rekening gehouden met een extra verhoging van
ongeveer 0,67% als gevolg van het dekkingsplan uit het Manifest van Lingewaal.
De OZB 2020 wordt van de WOZ-waarde per waardepeildatum 1 januari 2019 geheven. Op het moment
van samenstelling van dit voorstel zijn er nog geen definitieve waardegegevens van
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) ontvangen. BSR heeft de verwachting uitgesproken dat
zowel de waarde van woningen als de waarde van niet-woningen zullen stijgen. Uit de ontvangen
voorlopige cijfers van BSR blijkt dat de gemiddelde waarde van woningen stijgt met 6,00% en de
gemiddelde waarde van niet-woningen met 1,5%.
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Op 1 januari 2020 dient er een rechtsgeldige verordening te zijn. Wij stellen u thans voor om de OZBtarieven voorlopig vast te stellen. Veiligheidshalve worden de tarieven op een te hoog bedrag
vastgesteld doordat rekening wordt gehouden met een minder grote waardestijging dan de voorlopige
verwachting die BSR onlangs heeft uitgesproken.
Bij het bepalen van de voorlopige OZB-tarieven wordt rekening gehouden met een waardestijging voor
woningen van 4% en voor niet-woningen een waardeontwikkeling van 0%. Na afronding van de
herwaardering dienen de tarieven met de daadwerkelijke waardeontwikkeling te worden gecorrigeerd.
Een verlaging van de OZB-tarieven met terugwerkende kracht is toegestaan, omdat dit in het voordeel
is van de belastingplichtigen en dit betreft een gebruikelijke procedure.
Voorgesteld wordt om de voorlopige OZB-tarieven 2020 als volgt te bepalen:
OZB-eigenarenbelasting woningen
OZB-eigenarenbelasting niet-woningen
OZB-gebruikersbelasting niet-woningen

0,1266 %
0,2746 %
0,2239 %

Besluitvorming betreffende de definitieve OZB-tarieven vindt naar verwachting plaats in de
raadsvergadering eind januari 2020.
1.2 Rioolheffing
Binnen de gemeente West Betuwe geldt als maatstaf van de heffing het aantal kubieke meters water
dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. Met ingang van 2020 wordt alleen de gebruiker in de heffing
van de rioolheffing betrokken. Aan de eigenaar wordt geen aanslag opgelegd.
Het WRP West Betuwe 2019–2023 is op 25 juni 2019 door de gemeenteraad van West Betuwe
vastgesteld. Op 22 oktober 2019 is door de raad een amendement aangenomen met betrekking tot het
tarief. Het basistarief voor de rioolheffing (tot 500 m3 waterverbruik) is voor 2020 berekend op
345 euro per jaar per huishouden. Dit is inclusief een inflatiepercentage van 1,5% voor 2020.
1.3 Lijkbezorgingsrechten
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 as bestemmingen tot 2050 tegen een betaalbaar tarief. Met
ingang van 2020 is er voor de hele gemeente een identieke tarieventabel lijkbezorgingsrechten met
eenduidige tarieven.
De motie voor het grafrecht voor de uitgifte van kindergraven is niet aangenomen, waardoor geen
uitgangspunt voor deze tarieven is vastgesteld. Wij stellen u daarom voor om die tarieven op gelijk
niveau vast te stellen als de grafrechten voor urnengraven, conform het uitgangspunt in de
tariefberekening zoals is gemaakt op 12 juni 2019.
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1.4 Precariobelasting
Deze belasting is gebaseerd op artikel 228 van de Gemeentewet. Hierin is geregeld dat "terzake van
het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond”,
een precariobelasting kan worden geheven.
Standplaatsen
Voor de tarieven voor standplaatsen stellen wij voor deze te indexeren met het inflatiepercentage van
1,5%.
In 2019 is in de verordening een betaaltermijn opgenomen van 12 maandelijkse termijnen. De aanslag
2020 zal pas tegen het einde van het belastingjaar worden opgelegd. Wij stellen u voor om de termijn
van betaling te wijzigen naar twee maanden na de dagtekening van de aanslag.
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 euro per strekkende meter per jaar.
1.5 Leges
De tekst in de legesverordening is redactioneel aangepast aan het nu van toepassing zijnde
belastingjaar 2020, net als de (maximum)tarieven die jaarlijks extern worden vastgesteld, zoals die
voor de paspoorten en rijbewijzen. De overige tarieven zijn geïndexeerd met het inflatiepercentage van
1,5% en afgerond op 5 cent.
In 2019 is de Algemene Plaatselijke Verordening West Betuwe vastgesteld. Dit betekent dat er wat
verschuivingen hebben plaatsgevonden in activiteiten waar een vergunningplicht geldt, waarvoor een
ontheffing kan worden verleend of waarvoor enkel een meldingsplicht bestaat. Dit bijvoorbeeld met
betrekking tot de eerder in de tarieventabel opgenomen terrasvergunning, uitritten en uitwegen en
overige onderdelen in het hoofdstuk ‘Diversen’ in titel 1. De tarieventabel leges is hierop aangepast.
Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de verordening en in
de bijbehorende tarieventabel.
 Er bestaat behoefte om in hoofdstuk 4 onder d. van de verordening aan te geven dat de vrijstelling
alleen geldt voor niet-commerciële activiteiten. Het hoofdstuk is als zodanig aangepast.
 Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990, worden in de praktijk geen leges in rekening gebracht. Dit, omdat deze
ontheffing alleen wordt afgegeven op eigen auto’s van de gemeente en groenmedewerkers van de
AVRI. Het schrappen van het artikel heeft geen budgettaire gevolgen en komt daarom niet meer
voor in de tarieventabel 2020.
 Hoofdstuk 1, titel 1 van de tarieventabel betreft burgerlijke stand. Dit hoofdstuk is aangepast
conform de praktijk in West Betuwe, waarbij sprake is van vast trouwlocaties, permanente vrije
trouwlocaties en eenmalige vrije trouwlocaties. Op verzoek van het team Publiekszaken wordt
voorgesteld om op de tarieven de inflatiecorrectie niet toe te passen.
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In titel 1, hoofdstuk 4 is voor het eerst een tarief opgenomen voor “het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfsplaats als
bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en
de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door
vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot
wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)”. Voor het tarief is in overleg met
team Publiekszaken aangesloten bij het tarief wat ook wordt geheven voor de overige
verstrekkingen in dit hoofdstuk: €13,60.
Momenteel is de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) veel (extra) uren kwijt in het kader van de
PAS (programmatische aanpak stikstof) en moeten zij veel stikstofberekeningen beoordelen. In
hoofdstuk 3 in titel 2 is daarom op hun aanraden een tarief opgenomen voor de beoordeling van
de zogenoemde aeriusberekening. Voor het tarief is aangesloten bij de tarieven voor de
beoordeling van overige rapporten en onderzoeken.
Hoofdstuk 3 in titel 3 betreft de leges voor het in behandeling nemen voor een aanvraag voor een
evenementenvergunning. Op basis van de verordening 2019 worden leges geheven voor
aanvragen met betrekking tot buurtinitiatieven, zoals buurtbarbecues, welke conform A.P.V. vallen
onder een evenement in categorie A. Voorgesteld wordt om de tarieventabel op dit punt aan te
passen, door dit soort activiteiten, gericht op het versterken van de leefbaarheid in de buurt, uit te
zonderen van legesheffing.
In hoofdstuk 5 van titel 3 zijn de tarieven opgenomen voor het in behandeling nemen van een
aanvraag om een vergunning voor het innemen van een standplaats buiten de wekelijkse
warenmarkt om. Omdat de beleidsregels hieromtrent nog niet zijn geharmoniseerd, is het op dit
moment nog niet duidelijk hoe de gemeente West Betuwe om wil gaan met de termijnen waarvoor
een vergunning wordt afgegeven. Daarom is gekozen in dit hoofdstuk een staffel te redigeren
welke het beste aansluit bij de huidige praktijk. Wanneer de beleidsregels zijn vastgesteld, kan de
staffel hierop worden aangepast. De volgende staffel wordt voorgesteld:
 Minder dan 1 week
 1 week tot 1 maand
 1 maand tot 1 jaar
 1 jaar of meer

1.8 Parkeerbelasting
Bij het vaststellen van de ‘Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2020’ wordt
ook de tarieventabel vastgesteld.
Voor 2020 worden de tarieven in de tarieventabel verhoogd met het inflatiepercentage van 1,5% en
afgerond op 5 cent.
Correctie met het inflatiepercentage betekent dat het tarief 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 niet-voldoende parkeerbelasting wordt betaald bij parkeerapparatuur volgt bij controle
een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Deze bestaat uit het tarief voor één uur verhoogd met
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kosten. Voor 2019 bedroegen deze kosten € 62,70. De minister van BZK stelt jaarlijks het maximum
bedrag vast dat mag worden doorberekend. Voor 2020 is dit bedrag op € 64,50 vastgesteld. Dit bedrag
is in de verordening 2020 opgenomen.
1.9 Reclamebelasting
Binnen West Betuwe wordt enkel reclamebelasting in de kern van Geldermalsen geheven. Deze
reclamebelasting werd in 2017 op verzoek van de ondernemers ingevoerd.
Vanuit het ondernemersfonds is geen verzoek of voorstel gekomen tot aanpassing van de tarieven.
Voorgesteld wordt de bestaande heffingssystematiek en daarbij behorende tarieven reclamebelasting
te continueren in de tekstueel geactualiseerde verordening reclamebelasting.
1.10 Staangeld
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. Voorgesteld wordt om, conform het uitgangspunt, het tarief te
verhogen met het inflatiepercentage van 1,5% en af te ronden op 5 cent.
In 2019 is in de verordening een betaaltermijn opgenomen van 12 maandelijkse termijnen. Wij stellen
voor om de termijn van betaling te wijzigen naar twee maanden na de dagtekening van de aanslag.
1.11 Toeristenbelasting
Bij behandeling van de begroting 2020 is besloten het tarief voor de toeristenbelasting in 2020 niet te
verhogen ten opzichte van 2019. Dit betekent dat hier wordt voorgesteld om het tarief ongewijzigd
vast te stellen op € 1,05.
Degene die gelegenheid tot verblijf biedt tegen een vergoeding, is gerechtigd de toeristenbelasting te
verhalen op degene die verblijf houdt. Voor overnachting door ingezetenen van de gemeente West
Betuwe hoeft geen toeristenbelasting te worden betaald.
Kanttekeningen
Geen
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.
Uitvoering
De belastingverordeningen 2020 treden in werking per 1 januari 2020.
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.
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019,
besluit:
over te gaan tot vaststelling van de volgende belastingverordeningen:
A. ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente West Betuwe 2020’;
B. ‘Verordening rioolheffing gemeente West Betuwe 2020’;
C. ‘Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe 2020’ en bijbehorende tarieventabel;
D. ‘Verordening precario kabels en leidingen gemeente West Betuwe 2020’;
E. ‘Verordening precario standplaatsen gemeente West Betuwe 2020’;
F. ‘Verordening leges 2020’ en bijbehorende tarieventabel;
G. ‘Verordening liggeld gemeente West Betuwe 2020’;
H. ‘Verordening marktgelden gemeente West Betuwe 2020’;
I. ‘Verordening parkeerbelasting gemeente West Betuwe 2020’;
J. ‘Verordening reclamebelasting gemeente West Betuwe 2020’;
K. ‘Verordening staangeld gemeente West Betuwe 2020’;
L. ‘Verordening toeristenbelasting gemeente West Betuwe 2020’.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 17 december 2019, nummer 20,
de griffier,

de voorzitter,

