
 1 van 4 
 

 

VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer: 1228563 

Bijlage(n) 1 

Onderwerp Belastingmaatregelen 2016 

 

Middenbeemster, 29 september 2015 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

Jaarlijks doet het college een voorstel aan de gemeenteraad voor de aanpassing van de 

belastingtarieven voor het komend begrotingsjaar. Dit wordt gedaan in het kader van de 

programmabegroting. Dit voorstel voorziet hierin.  

Na vaststelling van deze belastingmaatregelen worden de onderliggende verordeningen 

hierop aangepast. De voorstellen worden aangeboden voor een volgende vergadering (in 

december) na de begrotingsraad.   

 

Oplossingsrichting 

Voorstellen tot vaststelling van de verordeningen of van de tarieventabellen:   

a. Leges  

b. Afvalstoffenheffing  

c. Rioolheffing  

d. Begrafenisrechten 

e. Liggeld woonschepen  

f. Toeristenbelasting  

 

Algemeen 

Zoals opgenomen in de Kadernota 2016-2019 worden  de belastingtarieven verhoogd met 

een inflatiepercentage van 1%. Uitzondering hierop vormen de tarieven voor de 

afvalstoffenheffing en de rioolheffing en de tarieven die jaarlijks door het Rijk worden bepaald  

zoals het tarief voor een vergunning voor één of meerdere kansspelautomaten en het tarief 

voor een akte uit de registers van de burgerlijke stand. Overeenkomstig de uitkomst van het 

amendement van 11 november 2014 worden de afvalstoffenheffing en de rioolheffing 

geleidelijk verhoogd om tot volledig kostendekkende tarieven te komen. Voor de 

afvalstoffenheffing wordt een verhoging van 3,6% voorgesteld. Voor de rioolheffing wordt 

een verhoging van 5,25 % voorgesteld.  Het tarief 2015 voor de toeristenbelasting bedraagt 

€ 1,80 per overnachting per persoon. Na verhoging met 1% inflatiepercentage bedraagt het 

tarief € 1,82. Een afronding naar € 1,85 is een verhoging van bijna 3%. Voorgesteld wordt 

het tarief in 2016 niet te verhogen en in 2017 te verhogen naar € 1,85.  

 

Wet Waardering onroerende zaken  

De gemeente Beemster dient net als alle andere gemeenten jaarlijks alle woningen en  
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niet-woningen te voorzien van een actuele WOZ-waarde. Deze WOZ-waarde vormt de 

grondslag van de heffing van de onroerende zaakbelastingen (OZB) en roerende woon- en 

bedrijfsruimte belastingen (RZB).  

 

De waardepeildatum waarop de WOZ-waarde bepaald wordt, ligt altijd op 1 januari van het 

voorgaande jaar. Voor het belastingjaar 2016  is de waardepeildatum dan ook 1 januari 

2015. De taxatie- c.q. waarderingswerkzaamheden zijn - net als bij veel andere gemeenten - 

momenteel in volle gang. De aanslag onroerende zaakbelasting wordt  berekend naar een 

percentage van de WOZ-waarde. Het is wettelijk verplicht dat de raad de percentages die de 

grondslag vormen voor deze heffing, vaststelt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar. 

Zodra de definitieve uitkomsten van de herwaardering bekend zijn, worden de 

heffingspercentages berekend. De percentages worden via een afzonderlijk voorstel 

aangeboden voor vaststelling in de raadsvergadering van  15 december 2015.  

 

a. Leges    

Voorgesteld wordt de legestarieven te verhogen met een  het inflatiepercentage van 1% 

zoals opgenomen in de Kadernota 2016-2019. Uitzondering hierop vormen de tarieven die 

jaarlijks door het Rijk worden bepaald zoals de maximale tarieven voor reisdocumenten, 

rijbewijs het tarief voor een vergunning voor één of meerdere kansspelautomaten en het 

tarief voor een akte uit de registers van de burgerlijke stand. Bovendien wordt voorgesteld de 

tarieventabel van de legesverordening uit te breiden met een aantal tarieven. Voorbeelden 

hiervan zijn het opnemen van een tarief voor een gekalligrafeerd trouw-of 

partnerschapsboekje en tarieven voor de gemaakte  administratiekosten bij het verzetten van 

de datum van een huwelijksvoltrekking of bij het annuleren van een geplande 

huwelijksvoltrekking. De maximale tarieven voor de reisdocumenten en voor het rijbewijs zijn 

nog niet bekend.  Een  afzonderlijk voorstel tot wijziging van deze tarieven wordt nog 

aangeboden voor behandeling in de raadsvergadering van 15 december 2015.   

 

Leges trouwboekje/partnerschapsboekje  

Tot 2016 is er uitsluitend een geprint trouw-of partnerschapsboekje verstrekt. 

Vanaf 2016 kan er gekozen worden tussen een geprint trouw-/partnerschapsboekje of voor 

een gekalligrafeerd trouw-/partnerschapsboekje. Voorgesteld wordt voor een geprint trouw-of 

partnerschapsboekje een tarief van € 20,00 op te nemen.(tarief 2015 is € 17,00). Tevens 

wordt voorgesteld een tarief van € 36,00 op te nemen voor een gekalligrafeerd trouw-of 

partnerschapsboekje. Voor het bijschrijven van een kind wordt een tarief van € 5,30 

voorgesteld. Het tarief van € 5,30 geldt zowel voor het bijschrijven van een kind in een 

geprint trouw-of partnerschapsboekje als voor het bijschrijven in en gekalligrafeerd trouw- of 

partnerschapsboekje.  

 

In het kader van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Purmerend wordt ernaar 

gestreefd de uitvoering op het gebied van gemeentelijke belastingen te harmoniseren. 

Voorgesteld wordt overeenkomstig Purmerend tarieven op de te nemen ter dekking van 

administratiekosten bij het verzetten van de datum van een huwelijksvoltrekking of voor het 

annuleren van een geplande huwelijksvoltrekking. Voor het wijzigen van de datum of voor 

het annuleren van een huwelijksvoltrekking of van een geregistreerd partnerschap of een 

omzetting van een geregistreerde partnerschap wordt een tarief van € 41,00 voorgesteld. Als 

op het moment van deze verzoeken al een trouwboekje/partnerschapsboekje  was 

opgemaakt wordt het tarief verhoogd met het tarief van een nieuw trouwboekje/ 

partnerschapsboekje.  
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Bij annulering van een huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft de buitengewoon 

ambtenaar burgerlijke stand mogelijk al voorbereidende werkzaamheden verricht; 

bijvoorbeeld een huisbezoek en/of de voorbereiding van een speech. Voor deze handelingen 

zijn kosten gemaakt.  De hoogte van de kosten verschillen per situatie en zijn onder meer 

afhankelijk van de reisafstand en de verrichte werkzaamheden. Uit jurisprudentie blijkt dat 

een belastingplichtige de hoogte van de eventueel te betalen leges moet kunnen afleiden uit 

de legesverordening.  

In verband hiermee stellen wij voor een tarief van € 65,00 op te nemen ter dekking van de 

voorbereidende werkzaamheden van de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.     

 

Uittreksels en afschriften uit de registers van de Burgerlijke Stand  

Deze tarieven zijn voor 2016 door het Rijk vastgesteld. Het tarief voor een uittreksel of 

afschrift wijzigt van € 12,70 in € 12,80. Het tarief voor een verklaring van huwelijks-

bevoegdheid wijzigt van € 22,60 in € 22,80.  

 

b. en c.  Afvalstoffenheffing  en Rioolheffing  

Overeenkomstig de uitkomst van het amendement van 11 november 2014 worden de  

afvalstoffenheffing en de rioolheffing geleidelijk verhoogd om tot volledig kostendekkende 

tarieven te komen.  

 

Afvalstoffenheffing  

Voorgesteld wordt de tarieven als volgt te wijzigen:  

- het tarief voor de éénpersoonshuishoudens wijzigt van € 164,80 in € 170,76.  

- het tarief voor de meerpersoonshuishoudens wijzigt van € 232,10 in € 240,48 

- het tarief voor een extra container wijzigt van € 107,41 in € 111,24  

 

Rioolheffing  

Voorgesteld wordt het tarief te wijzigen van €180,70 in € 190,20.  

 

d. Begrafenisrechten  

Voorgesteld wordt de tarieven te verhogen met het inflatiepercentage van 1%.  

 

e. Liggeld woonschepen  

Voorgesteld wordt het tarief te verhogen met het inflatiepercentage van 1%. 

 

f. Toeristenbelasting  

Het tarief 2015 bedraagt €1,80 per overnachting per persoon. Na verhoging met 1% 

inflatiepercentage bedraagt het tarief € 1,82. Een afronding naar € 1,85 is een verhoging van 

bijna 3%. Voorgesteld wordt het tarief in 2016 niet te verhogen en in 2017 te verhogen naar 

€ 1,85.  

 

Meetbare doelstelling 

Niet van toepassing. 

 

Financiële consequenties 

De voorgestelde belastingmaatregelen zijn verwerkt in het concept van de programma-

begroting 2016-2019. 
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Overige consequenties 

Niet van toepassing.  

 

Monitoring evaluatie 

Niet van toepassing.  

 

Voorgesteld besluit 

1. De legestarieven te verhogen met 1% met uitzondering van de door het Rijk bepaalde 

tarieven voor uittreksels uit de burgerlijke stand. 

2. De tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen met 3,6%. 

3. Het tarief rioolheffing te verhogen met 5,25%.  

4. De begrafenisrechten te verhogen met 1%.  

5. Het liggeld woonschepen te verhogen met 1%.  

 

Communicatie/Participatie 

De belastingverordeningen en de tarieventabellen worden bekendgemaakt op internet via 

Overheid.nl en tevens in een huis-aan-huis blad.  


