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Datum voorstel

Commissie

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

16 oktober 2018 Portefeuillehouder: Butter

Gemeenteraad 6 november 2018

Samenvatting:
De jaarlijkse aanpassing van de hoogte van de OZB is in Beemster gekoppeld aan de

consumenten prijs index (CPl). De aanpassing voor 2019 wordt bepaald op basis van de CPI

in januari van het lopende jaar (2018). De CPI is in januari 2018 met 1,5% gestegen ten

opzichte van de CPI van januari 2017 zoals aangegeven in het Financieel
meerjarenperspectief 2019-2022. ln de huidige begroting 2018-202f is met een CPI stijging

van 1,5o/o rekening gehouden en is deze stijging reeds venruerkt.

Voor de overige belastingen, rechten, heffingen en leges wordt voorgesteld deze ook te

verhogen met 1,570, tenzij sprake is van een (van rijkswege) gemaximeerd tarief of een

maximaal kostendekkend tarief.

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing wordt voorgesteld het tarief voor de éénpersoons-
huishoudens te wijzigen van € 197 ,28 in € 215,52.en het tarief voor de meerpersoons-

huishoudens te wijzigen van €.277 ,92 in €303,48. Voor een extra container wordt voorgesteld

deze te wijzigen van € 128,64 in € 140,64. De stijging van de tarieven wordt veroorzaakt door
hogere venrverkingskosten door een van overheidswege opgelegde ruimte verdubbeling van

de afvalstoffenbelasting.
Voor de rioolheffing wordt voorgesteld het tarief te wijzigen van € 181,56 in € 201,24.

Het tarief stijgt door actualisatie van alle investeringen conform het Gemeentelijk

Rioleringsplan(GRP).

Voor een aantal tarieven van het onderdeel omgevingsvergunningen wordt voorgesteld deze

te verlagen. Deze verlaging is mogelijk als gevolg van het in 2018 efficiënter maken van de

werkprocessen van de aanvragen omgevingsvergun ningen.
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Middenbeemster, 16 oktober 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:
De gemeenteraad moet elk jaar de hoogte van de gemeentelijke belastingen per 1 januari
vaststellen.

Oplossi ngsrichtingen :

Alqemeen
Voor de onroerend zaakbelasting wordt voorgesteld deze te verhogen conform de
consumentenprijsindex (CPl) zoals gepubliceerd door het CBS in januari in het jaar
voorafgaand aan de begroting. De indexering voor 2019 bedraagt 1,5 o/o (CPl januari 2018)
Bij de overige belastingen en rechten wordt uitgegaan van kostendekkende tarieven en

wordt voorgesteld deze ook met 1,5% te verhogen.

Voor de overige belastingen, rechten, heffingen en leges wordt voorgesteld deze ook te
verhogen met 1,5%, tenzij sprake is van een (van rijkswege) gemaximeerd tarief of een
maximaal kostendekkend tarief.

Wet Waarderinq 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 2019 is de
waardepeildatum dan ook 1 januari 2018. 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
henvaardering bekend zijn, worden de heffingspercentages berekend. De percentages

worden via een afzonderlijk voorstel aangeboden voor vaststelling in de raadsvergadering
van 18 december 2018.

a. Leoes

Voorgesteld wordt om de legestarieven te verhogen met 1,5% met uitzondering van de

tarieven die door het Rijk worden vastgesteld en met uitzondering van een aantal tarieven
van het onderdeel omgevingsvergunning. Voor een aantaltarieven van het onderdeel

omgevingsvergunningen wordt voorgesteld deze te verlagen. Deze verlaging is mogelijk als
gevolg van het in 2Q18. Een toelichting van de uitkomsten met de voorgestelde wijzigingen
van het onderdeel omgevingsvergunning is bijgevoegd.
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Riibewiis
Vanaf 2014 wordt door het Rijk een maximumtarief voor een rijbewijs vastgesteld. Het

maximumtarief 2019 is voorlopig vastgesteld op € 39,78. Het Ministerie van lnfrastructuur en

Waterstaat (l & W) moet dit tarief nog formeel vaststellen. Voorgesteld wordt in de
legesverordening een tarief van € 39,75 op te nemen.

Leqes reisdocumenten
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft het ontwerpbesluit tot
wijziging van het Besluit paspoortgelden per 1 januari 2019 bekend gemaakt. Het voorstel is
om het dienstverleningsdeel (het gemeentelijk kostendeel) van de tarieven voor
reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart te indexeren met 2,2o/o.

Het rijkskostendeel van de tarieven wordt verlaagd met € 0,01. Voorgesteld wordt de

maximale tarieven op te nemen in de tarieventabel behorende bij de legesverordening naar
beneden af te ronden.

b. Afva lstoffen heffinq
Voor de afvalstoffenheffing wordt voorgesteld de tarieven als volgt te wijzigen:
- het tarief voor de éénpersoonshuishoudens wijzigt van € 197,28 in € 215,52
- het tarief voor de meerpersoonshuishoudens wijzigt van € 277,92 in € 303,48
- het tarief voor een extra container wijzigt van € 128,64 in € 140,64

Voorgesteld tarief 201 I Tarief 2018

Paspoort, faci I iteiten paspoort, za ken pas poort
vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 66,70

(max tarief €.66,74)
€ 65,30

Paspoort, faciliteitenpaspoort, zakenpaspoort,
vluchtelingen en vreemdelingenpaspoort
tot 18 jaar ( 5 jaar geldig) € 53,10

(max tarief € 53,14)
€ 52,00

Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar
(10 jaar geldig)

€52,20
(is max tarief )

€ 51,05

Nederlandse identiteitskaart tot 18 jaar
(5 jaar geldig )

€.29,65
(max tarief € 29,69)

€ 29,05

Spoedtoeslag € 48,60
(rijksleges)

€ 47,55
(rijksleges)
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De stijging van de tarieven wordt veroorzaakt door hogere venruerkingskosten, met name
door een van overheidswege opgelegde ruime verdubbeling van de afvalstoffenbelasting

c. Rioolheffinq
Voor de rioolheffing wordt voorgesteld het tarief te wijzigen van € 181,56 in € 201 ,24.
Het tarief stijgt door actualisatie van alle investeringen conform het Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP).

d. Beqrafenisrechten
Voorgesteld wordt de tarieven te verhogen met 1,5%

e. Toeristenbelastinq
Voorgesteld wordt het tarief van € 2,10 te verhogen met 1 ,5o/o en naar boven af te ronden op
€ 0,05. Het tarief wijzigt van € 2,10 in €.2,15.

Liooeld woonschepen
Op 10 juni 1980 is tussen het Waterschap Beemster (de rechtsvoorganger van het
Hoogheemraadschap) en de gemeente Beemster een overeenkomst gesloten
voor het gebruik van het buitentalud aan de Oostdijk. Voor de ligplaatsen van de
woonschepen aan de Oostdijk werd door de gemeente liggeld geheven. De overeenkomst
tussen Het Hoogheemraadschap en de gemeente Beemster is met wederzijdse instemming
ontbonden. ln verband hiermee wordt voorgesteld de verordening liggeld woonschepen in te
trekken.

Meetbare doelstel lingen :

Niet van toepassing.

Fi nanciële consequenties/risico's :

Conform het besluit van het Financieel meerjarenperspectief 2019- 2022, reeds venverkt in

begroting.

Communicatie:
De belastingtarieven worden bekendgemaakt op internet via Overheid.nl en tevens in een
huis-aan-huis blad.

Mon itori ng/eval uatie :

Niet van toepassing.
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Voorstel:
Met ingang van 1 januari 2019:
1. De tarieven met 1 ,5% te verhogen met uitzondering van de afvalstoffenheffing, de

rioolheffing, de tarieven die jaarlijks door de Rijksoverheid worden bepaald zoals de
tarieven voor reisdocumenten, het tarief voor een akte uit de registers van de burgerlijke

stand en een aantal tarieven van het onderdeel omgevingsvergunningen, ruimtelijke
ordening.

2. Het tarief afvalstoffenheffing voor de éénpersoonshuishoudens te wijzigen van

€ 197,28 in € 215,52;
Het tarief afvalstoffenheffing voor de meerpersoonshuishoudens te wijzigen van
€277,92 in € 303,48;
Het tarief afvalstoffenheffing voor een extra container te wijzigen van
€. 128,64 in € 140,64.

3. Het tarief voor de rioolheffing te wijzigen van € 181,56 in €2Q1,24.
4. De begrafenisrechten te verhogen met 1,5 o/o.

5. Het tarief voor de toeristenbelasting te wijzigen van € 2,10 in €2,15.
6. De verordening Liggeld woonschepen 2018 met bijbehorende tarieventabel 2018 in te

trekken.

ren Beemster,

U

Bijlagen:
- raadsbesluit
- toelichting voorgestelde wijzigingen omgevingsvergunningen
- verordening Liggeld woonschepen 2018 en bijbehorende tarieventabel 2018

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 oktober 2018,

BESLUIT:

Met ingang van 1 januari 2019:
1. De tarieven met 1,5% te verhogen met uitzondering van de afvalstoffenheffing, de

rioolheffing, de tarieven die jaarlijks door de Rijksoverheid worden bepaald zoals de

tarieven voor reisdocumenten, het tarief voor een akte uit de registers van de burgerlijke

stand en een aantal tarieven van het onderdeel omgevingsvergunningen, ruimtelijke
ordening.

2. Het tarief afvalstoffenheffing voor de éénpersoonshuishoudens te wijzigen van

€ 197 ,28 in € 215,52;
Het tarief afvalstoffenheffing voor de meerpersoonshuishoudens te wijzigen van
€277,92 in € 303,48;
Het tarief afvalstoffenheffing voor een extra container te wijzigen van
€.128,64 in € 140,64.

3. Het tarief voor de rioolheffing te wijzigen van € 181,56 in €2Q1,24.
4. De begrafenisrechten te verhogen met 1,5 o/o.

5. Het tarief voor de toeristenbelasting te wijzigen van € 2,10 in € 2,15.
6. De verordening Liggeld woonschepen 2018 met bijbehorende tarieventabel20lS in te

trekken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 6 november 2018

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


