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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer 1319135 

Bijlage(n) 2 

Onderwerp Belastingmaatregelen 2017  

 

Middenbeemster, 11 oktober 2016 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

Voorstellen tot vaststelling van de verordeningen of van de tarieventabellen:   

a. Leges  

b. Afvalstoffenheffing  

c. Rioolheffing  

d. Begrafenisrechten 

e. Liggeld woonschepen  

f. Toeristenbelasting  

 

Algemeen 

De belastingen stijgen jaarlijks nominaal met de consumentenprijsindex (CPI) zoals 

gepubliceerd door het CBS in januari in het jaar voorafgaand aan de begroting. Voor 2017 

bedraagt de indexering 0,6 % (CPI januari 2016). Dit geldt voor de Onroerende Zaak 

Belastingen. Voor de tarieven van de overige heffingen en leges wordt voorgesteld een 

inflatiepercentage van 3% te hanteren om recht te doen aan de werkelijke 

kostenontwikkeling (lonen en prijzen). Uitzondering hierop vormen onder meer de tarieven 

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

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

een akte uit de registers van de burgerlijke stand. Tevens wordt voorgesteld een aantal  

tarieven van de omgevingsvergunningen geleidelijk te verhogen zodat deze na drie jaar 

kostendekkend zijn. Voor de toeristenbelasting wordt voorgesteld het tarief te wijzigen van  

€ 1,80 naar € 2,10 per overnachting per persoon.    

 

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing wordt voorgesteld het tarief voor de 

éénpersoonshuishoudens te wijzigen van € 170,76 in € 200,64 en het tarief voor de 

meerpersoonshuishoudens te wijzigen. Met betrekking tot het tarief voor een extra container 

wordt voorgesteld deze te wijzigen van € 111,24 in € 130,80. De tarieven stijgen als gevolg 

van de toerekening van btw om tot volledige kostendekkendheid te komen. 
 

Voor de rioolheffing wordt voorgesteld het tarief te wijzigen van € 190,20 in € 184,33.  

Het tarief daalt met € 5,87. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de combinatie van lagere 

kapitaalslasten als gevolg van een verlaging van de omslagrente over in voorgaande jaren 

afgeronde investeringen en toerekening van btw om tot volledige kostendekkendheid te 

komen. 
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Vanaf 2017 is er geen onderscheid meer tussen belastingverordeningen waarin één of 

meerdere tarieven in de verordening zelf zijn opgenomen,  en verordeningen die voorzien 

zijn van een afzonderlijke tarieventabel. Alle verordeningen zijn voorzien van een 

tarieventabel. Voor deze eenduidige werkwijze is gekozen zodat bij een tariefswijziging aan 

de raad alleen de tarieventabel ter vaststelling wordt aangeboden.     

 

Wet Waardering onroerende zaken  

De gemeente Beemster dient net als alle andere gemeenten jaarlijks alle woningen en  

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 2017 is de 

waardepeildatum dan ook 1 januari 2016. 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 2016, in een volgende 

raadsvergadering.  

 

a. Leges    

Voorgesteld wordt de legestarieven te verhogen met een inflatiepercentage van 3% zoals 

opgenomen in de Kadernota 2017-2020. 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. Onderzoek heeft uitgewezen dat een aantal  

tarieven van de omgevings- vergunningen nog niet geheel kostendekkend zijn. Voorgesteld 

wordt deze tarieven geleidelijk te verhogen over een periode van drie jaar. Een toelichting 

van de uitkomsten van het onderzoek met de voorgestelde wijzigingen is bij dit voorstel 

gevoegd.   

  

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 een volgende raadsvergadering in 2016.   

 

Leges huwelijken  

Het tarief voor het optreden als getuige bij een huwelijksvoltrekking of bij een geregistreerd 

partnerschap door een medewerker van de gemeente Beemster bedraagt € 18,20. Dit tarief 

dekt slechts een gering deel van de werkelijke kosten. In Purmerend wordt een 

kostendekkend tarief van € 64,00 in rekening gebracht voor het optreden als getuige van een 

medewerker. Voorgesteld wordt dit tarief ook toe te gaan passen in Beemster.        

 

Uittreksels en afschriften uit de registers van de Burgerlijke Stand  

Deze tarieven zijn voor 2017 door het Rijk vastgesteld. Het tarief voor een uittreksel of 

afschrift wijzigt van € 12,80 in € 12,90. Het tarief voor een verklaring van huwelijks-

bevoegdheid wijzigt van € 22,80 in € 22,90.  
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Omgevingsvergunning 

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de kostendekkendheid van de tarieven die betrekking 

hebben op de omgevingsvergunningen. Als gevolg van dit onderzoek is vastgesteld dat een 

aantal tarieven nog niet geheel kostendekkend zijn. Voorgesteld wordt deze tarieven 

geleidelijk te verhogen gespreid over drie jaar om tot volledige kostendekkendheid te komen. 

Een toelichting van de uitkomsten van het onderzoek met de voorgestelde wijzigingen is bij 

dit raadsvoorstel gevoegd.   

 

Leges instemmingsbesluit  

Op 6 september 2016 heeft de raad de Telecommunicatie verordening ingetrokken en is de  

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) vastgesteld.  

Om vergunningaanvragen onder de nieuwe AVOI te kunnen behandelen en het benodigde 

toezicht op het verleggen en leggen van de leidingen conform de verleende vergunning en 

verordeníng mogelijk te maken dient de tarieventabel behorende bij de legesverordening 

redactioneel te worden gewijzigd. De beheerder in Purmerend voert ook de toetsen uit voor 

Beemster. In verband hiermee wordt voorgesteld dezelfde tarieven toe te passen als in 

Purmerend.    

    

b. Afvalstoffenheffing   

Voor de afvalstoffenheffing wordt voorgesteld  de tarieven als volgt te wijzigen:  
- het tarief voor de éénpersoonshuishoudens wijzigt van € 170,76 in € 200,64  
- het tarief voor de meerpersoonshuishoudens wijzigt van € 240,48 in € 282,60 
- het tarief voor een extra container wijzigt van € 111,24 in € 130,80  
 

De tarieven stijgen als gevolg van de toerekening van btw om tot volledige 

kostendekkendheid te komen. 

 

c. Rioolheffing  

Voor de rioolheffing wordt voorgesteld het tarief te wijzigen van € 190,20 in € 184,33.  

Het tarief daalt met € 5,87. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de combinatie van lagere 

kapitaalslasten als gevolg van een verlaging van de omslagrente over in voorgaande jaren 

afgeronde investeringen en toerekening van btw om tot volledige kostendekkendheid te 

komen. 

 

d. Begrafenisrechten  

Voorgesteld wordt de tarieven te verhogen met het inflatiepercentage van 3%.  

 

e. Liggeld woonschepen  

Voorgesteld wordt het tarief te verhogen met het inflatiepercentage van 3%. 

 

f. Toeristenbelasting  

Het tarief in 2016 bedraagt €1,80 per overnachting per persoon. Voorgesteld wordt het tarief 

te verhogen naar € 2,10.   

 

Oplossingsrichting 

Niet van toepassing.  

 

Meetbare doelstelling 

Niet van toepassing.  
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Financiële consequenties 

Niet van toepassing.  

 

Overige consequenties 

Verwerkt in de begroting 2017.  

 

Monitoring evaluatie 

Niet van toepassing.  

 

Voorgesteld besluit 

1. De legestarieven te verhogen met 3% met uitzondering van de door het Rijk bepaalde 

tarieven voor uittreksels uit de burgerlijke stand. Daarnaast een aantal tarieven die      

betrekking hebben op de omgevingsvergunningen extra te verhogen zoals aangegeven 

in de bij besluit bijgevoegde toelichting.   

2. De tarieven voor de afvalstoffenheffing als volgt te verhogen:   

- het tarief voor de éénpersoonshuishoudens wijzigt van € 170,76 in € 200,64  
- het tarief voor de meerpersoonshuishoudens wijzigt van € 240,48 in € 282,60 
- het tarief voor een extra container wijzigt van € 111,24 in € 130,80  

3. Het tarief rioolheffing te verlagen van € 190,20 naar € 184,33.   

4. De begrafenisrechten te verhogen met 3%.  

5. Het liggeld woonschepen te verhogen met 3%.  

6. De toeristenbelasting te verhogen van € 1,80 naar € 2,10   

 

Communicatie/Participatie 

De belastingverordeningen en de tarieventabellen worden in de gebruikelijke wijze bekend 

gemaakt. 

 

  


