
Raadsvoorstel en ontwerpbesl uit

Registratienummer: 1484868

Datum voorstel 24 september 2019 Portefeuillehouder: Butter

Commissie Gemeenteraad: 5 november 2019

Samenvatting:
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 2O2O bedraagt 2,19o/o (CPl januari 2019)

zoals ook vermeld in de Financiële kaders en uitgangspunten begroting 2020-2023.
Deze indexering geldt tevens voor de overige belastingen, rechten, heffingen en leges tenzij
sprake is van een (van rijkswege) gemaximeerd tarief of een maximaal kostendekkend tarief.

De legesinkomsten zijn afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten. De ven¡vachting is dat
de bouwkosten in 2020 stijgen. Voor de leges omgevingsvergunning wordt voorgesteld het

heffingspercentage (tarief) van de bouwkosten te wijzigen van 3o/o in 2,7o/o.

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing wordt voorgesteld het tarief voor de éénpersoons-
huishoudens te wijzigen van €215,52in€232,56 en het tarief voor de
meerpersoonshuishoudens te wijzigen van € 303,48 in €327,48. Voor een extra container
wordt voorgesteld deze te wijzigen van € 140,64 in € 151,80.
Voor de rioolheffing wordt voorgesteld het tarief te wijzigen van € 201,24 in € 222,96.
Het tarief stijgt door actualisatie van alle investeringen conform het Gemeentel'tjk
Rioleringsplan(GRP).

Ondenrerp:
Belastingmaatregelen 2020
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Middenbeemster, 24 september 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:
De gemeenteraad moet elk jaar de hoogte van de gemeentelijke belastingen per 1 januari

vaststellen.

Oplossingsrichti ngen :

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 202Q bedraagt 2,19o/o (CPl januari 2019)

zoals ook vermeld in de Financiële kaders en uitgangspunten begroting 2020-2023.
Deze indexering geldt tevens voor de overige belastingen, rechten, heffingen en leges 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 2020 is de
waardepeildatum dan ook 1 januari 2019. 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

henuaardering bekend zijn, worden de heffingspercentages berekend. De percentages

worden via een afzonderlijk voorstel aangeboden voor vaststelling in de raadsvergadering
van 17 december 2019.

a. Leqes
Voorgesteld wordt om de legestarieven te verhogen met 2,19o/o met uitzondering van de
tarieven die door het Rijk worden vastgesteld.

of voor
De Nederlandse Spoorwegen geeft een tegemoetkoming aan slachtoffers van de Tweede

Wereldoorlog die door hen vervoerd zijn naar concentratie- en vernietigingskampen en

doorvoerkampen. Het gaat om de slachtoffers zelf, de weduwen, weduwnaars, kinderen of
erfgenamen.
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Nabestaanden hebben een uittreksel of akte uit de burgerlijke stand nodig om voor de
tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voorgesteld wordt deze akten of uittreksels
kosteloos te verstrekken.

Omoevinqsverqunnino
De legesinkomsten zijn afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten. De venvachting is dat
de bouwkosten in 2020 stijgen. Voor de leges omgevingsvergunning wordt voorgesteld het
heffingspercentage (tarief) van de bouwkosten te wijzigen van 3o/o in 2,7o/o.

Riibewiis
Vanaf 2014 wordt door het Rijk een maximumtarief voor een rijbewijs vastgesteld. Het
maximumtarief 2020 is nog niet bekend. Het tarief 2020 wordt via een afzonderlijk voorstel
aangeboden voor vaststelling in de raadsvergadering van 17 december 2019.

Reisdocumenten
Het Rijk bepaald jaarlijks de maximale tarieven voor reisdocumenten. Deze tarieven zijn nog

niet bekend. De tarieven 2020 worden via een afzonderlijk voorstel aangeboden voor
vaststelling in de raadsvergadering van 17 december 2019.

b. Afva lstoffen heffi nq

Voor de afvalstoffenheffing wordt voorgesteld de tarieven als volgt te wijzigen:
- het tarief voor de éénpersoonshuishoudens wijzigt van € 215,52 in € 232,56.
- het tarief voor de meerpersoonshuishoudens wijzigt van € 303,48 in €327,48
- het tarief voor een extra container wijzigt van € 14Q,64 in € 151,80.

De stijging van de tarieven wordt veroorzaakt door hogere veruverkingskosten.

c. Rioolheffinq
Voor de rioolheffing wordt voorgesteld het tarief te wijzigen van € 201,24 in € 222,96
Het tarief stijgt door actualisatie van alle investeringen conform het Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP).

d. Beqrafenisrechten
Voorgesteld wordt de tarieven te verhogen met 2,19o/o

e. Toeristenbelastinq
Voorgesteld wordt het tarief van € 2,15he verhogen met 2,19% en naar boven af te ronden op
€ 0,05. Het tarief wijzigt van € 2,15 in € 2,20.

Meetbare doelstel lingen :

Niet van toepassing.
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Fi nanciële consequenties/risico's :

Venruerkt in de ontwerp programmabegroting

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.

Voorstel:

L Met ingang van 1 januari 2O20:

1. De legestarieven te verhogen met 2,19o/o met uitzondering van de tarieven die door
het Rijk worden vastgesteld.

2. Het heffingspercentage (tarief) van de bouwkosten te wijzigen van 3% in 2,7o/o.

3. Het tarief afvalstoffenheffing voor:
- de éénpersoonshuishoudens te wijzigen van € 215,52 in € 232,56;
- de meerpersoonshuishoudens te wijzigen van € 303,48 in € 327 ,48;
- een extra container te wijzigen van € 140,64 in € 151 ,80.

4. Het tarief voor de rioolheffing te wijzigen van € 201 ,24 in € 222,96.
5. De begrafenisrechten te verhogen met 2,19 o/o.

6. Het tarief voor de toeristenbelasting te wijzigen van € 2,15 in € 2,20.

ll. De hierbij behorende verordeningen en tarieventabellen vast te stellen

burgemeester wethouders van Beemster,

ü l0lE
A.J.M van Beek
burgemeester

P. van ivenvoorde
secretaris

Biilaqen:
- Raadsbesluit
- Verordeningen en tarieventabellen
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019

BESLUIT:

Met ingang van 1 januari2020:
1. De legestarieven te verhogen met 2,19o/o met uitzondering van de tarieven die door het

Rijk worden vastgesteld.
2. Het heffingspercentage (tarief) van de bouwkosten te wijzigen van 3% in 2,7o/o.

3. Het tarief afvalstoffenheffing voor:
- de éénpersoonshuishoudens te wijzigen van € 215,52 in € 232,56;
- de meerpersoonshuishoudens te wijzigen van € 303,48 in €327,48;
- een extra container te wijzigen van € 140,64 in € 151 ,80.

4. Het tarief voor de rioolheffing te wijzigen van € 201 ,24 in € 222,96.
5. De begrafenisrechten te verhogen met 2,19 o/o.

6. Het tarief voor de toeristenbelasting te wijzigen van € 2,15 in €2,20.

Hiervoor de volgende verordeningen en tarieventabellen vast te stellen
- Legesverordening2020;
- Tarieventabellegesverordening2020;
- Verordening afvalstoffenheffing 2020;
- Tarieventabel afvalstoffenheffing 2020:
- Verordening rioolheffing 2020;
- Tarieventabel rioolheffing 2020;
- Verordening begrafenisrechten2020;
- Tarieventabel begrafenisrechten 2020;
- Verordeningtoeristenbelasting2020;
- Tarieventabeltoeristenbelasting 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 5 november 2019

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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