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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer: 1236144 

Bijlage(n) 7 

Onderwerp Belastingverordeningen 2016 

 

Middenbeemster, 24 november 2015 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

In de begrotingsraad van 10 november 2015 heeft u de belastingmaatregelen voor 2016 

vastgesteld. Ter uitvoering hiervan moeten nu de verordeningen worden vastgesteld. 

 

Oplossingsrichting 

Dit voorstel voorziet in de noodzakelijke vaststelling van de belastingverordeningen. 

 

De onderdelen leges, afvalstoffenheffing, rioolheffing, begrafenisrechten, liggeld 

woonschepen en toeristenbelasting zijn toegelicht in het raadsvoorstel voor de 

belastingmaatregelen 2016 zoals behandeld in de begrotingsraad van 10 november jl. 

Ter aanvulling hierop wordt in dit voorstel ingegaan op de onderdelen onroerend 

zaakbelasting (OZB), roerende woon- en bedrijfsruimtebelastingen en een aantal aspecten 

bij de leges. 

 

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 2016  is de 

waardepeildatum dan ook 1 januari 2015.  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. Voorgesteld wordt voor het jaar 2016 de nieuwe heffingspercentages 

vast te stellen voor deze heffingen.  

 

Bij het bepalen van de heffingspercentages voor de woningen is rekening gehouden met:  

- een gemiddelde waardestijging van 1,5 % van de waarden; 

- een daling van 2,5 % van de totaalwaarde als gevolg van gegronde bezwaarschriften in 

2016 die (mogelijk) tot lagere waarden leiden.  

- 1% inflatiecorrectie  

 

Bij het bepalen van de heffingspercentages voor de niet woningen is rekening gehouden 

met:  
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- een gemiddelde waardedaling van 1% van de waarden; 

- een daling van 1 % van de totaalwaarde als gevolg van gegronde bezwaarschriften in 

2016 die (mogelijk) tot lagere waarden leiden.  

- 1% inflatiecorrectie 

 

Onroerende- en roerende zaakbelastingen 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten stellen wij u voor de volgende 

heffingspercentages vast te stellen.   

 

         Voorgesteld percentage 2016           Percentage 2015

     

Eigenarenbelasting OZB woningen  0,1187%   0,1166%  

Eigenarenbelasting OZB niet-woningen   0,1187%   0,1166% 

Gebruikersbelasting OZB niet-woningen  0,0843%   0,0825% 

 

Leges reisdocumenten 

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de maximale tarieven die in 2016 van toepassing 

zijn voor reisdocumenten. Het Besluit paspoortgelden moet nog ter advisering aan de Raad 

van State worden voorgelegd. Na ontvangst van het advies wordt de wijziging van het Besluit 

paspoortgelden gepubliceerd in het Staatsblad en zijn de bedragen definitief. Dit traject zal 

naar verwachting voor eind december zijn afgerond. De kans dat onderstaande bedragen 

naar aanleiding van het advies aan de Raad van State wijzigen is gering. De tarieven voor 

het rijksdeel van de leges van de leges voor volwassenen zijn met € 2,67 verlaagd. Als 

gevolg hiervan zijn de tarieven zijn de tarieven voor de reisdocumenten voor volwassen 

verlaagd. Voorgesteld de maximale tarieven op te nemen in de tarieventabel behorende bij 

de legesverordening en naar beneden af te ronden op eenheden van € 0,00 en € 0,05. De 

tarieven voor reisdocumenten voor personen tot 18 jaar blijven ongewijzigd.  

 

 

            Voorgesteld tarief 2016  Tarief 2015 

  

Paspoort, faciliteitenpaspoort, zakenpaspoort 

vanaf 18 jaar (10 jaar geldig)     € 64,40    € 67,10 

       (max €64,44)   (max € 67,11)

        

Paspoort, faciliteitenpaspoort, zakenpaspoort,  

vluchtelingen en vreemdelingenpaspoort  

tot 18 jaar ( 5 jaar geldig)     € 51,20    € 51,20 

       (max € 51,20)   (max € 51,20)

       

Nederlandse identiteitskaart vanaf 18 jaar   € 50,40    € 53,05  

(10 jaar geldig)       (max € 50,40)   (max € 53,07) 

 

Nederlandse identiteitskaart tot 18 jaar    €  28,45    € 28,45  

(5 jaar geldig )       (max € 28,48)   (max € 28,48)

  

Spoedtoeslag    € 47,31    € 47,31  

       (rijksleges)   (rijksleges) 
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Leges Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG) 

Per 1 januari 2016 wordt dit Rijkstarief verhoogd van € 30,05 in € 41,35. Dit tarief is sinds 

2006 niet verhoogd. Sinds 1 januari 2015 kunnen vrijwilligers die met kinderen of mensen 

met een verstandelijke beperkingen werken een gratis VOG aanvragen. De gratis VOG voor 

vrijwilligers blijft gehandhaafd. De verhoging van het tarief voor de VOG is opgenomen in de 

begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2016. Behandeling van deze 

begroting in de Eerste en Tweede Kamer heeft echter nog niet plaatsgevonden. In verband 

hiermee wordt voorgesteld de tarieventabel redactioneel te wijzigen en hierin een verwijzing 

op te nemen naar de Regeling waarin dit tarief wordt opgenomen. Door voor deze werkwijze 

te kiezen wordt voorkomen dat de tarieventabel opnieuw gewijzigd moet worden in het geval 

er toch voor een ander Rijkstarief wordt besloten.       

 

Meetbare doelstelling 

- 

 

Financiële consequenties 

Verwerkt in de programmabegroting 2016-2019. 

 

Overige consequenties 

 -  

 

Monitoring evaluatie 

-  

 

Voorgesteld besluit 

Vaststellen van de 

- Verordening rioolheffing 2016; 

- Verordening liggeld woonschepen 2016; 

- Verordening onroerende zaakbelastingen 2016; 

- Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2016; 

- Tarieventabel 2016 behorende bij de legesverordening 2015; 

- Tarieventabel 2016 behorende bij de verordening afvalstoffenheffing 2015; 

- Tarieventabel 2016 behorende bij de verordening begrafenisrechten 2015. 

 

Communicatie/Participatie 

Op de wettelijk voorgeschreven wijze. 

  


