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1.1 INLEIDING EN BESCHOUWING 
 
1.1.1 ALGEMEEN 
Voorwoord 
De “Belastingnota” moet gezien worden als een kadernota waarin de aspecten die samenhangen met 
heffen, innen en de uitvoering van de Wet WOZ nader worden toegelicht. Tevens worden de 
belastingvoorstellen zoals deze zijn opgenomen in het raadsvoorstel onderbouwd. 
In de komende jaren zal een belangrijk deel van de inhoud van de “Belastingnota” in beperktere 
omvang worden opgenomen in de verplichte paragraaf “Lokale heffingen” als onderdeel van de 
Programmabegroting.  
 
1.1.2 CORONA MAATREGELEN 
De uitbraak van het corona-virus heeft verstrekkende gevolgen voor ondernemers in Huizen. 
Restaurants en horeca hebben hun deuren bijna 3 maanden moeten sluiten voor het publiek. Het in 
Huizen gevestigde hotel heeft de bezoekersstromen sterk zien teruglopen. De Huizer weekmarkten 
vonden doorgang in een wat andere opzet waarbij de voorschriften rond de 1,5 m afstand worden 
gerespecteerd. Een pakket aan maatregelen waarbij op de genoemde aspecten werd ingespeeld is 
vastgesteld voor de gemeentelijke belastingen. Het vorenstaande in samenhang met het verloop van 
de maatregelen op landelijk niveau. In de diverse hoofdstukken wordt aandacht besteedt aan de 
genomen maatregelen in het kader van de Corona crisis. 
 
1.1.3 ONTWIKKELINGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN 
Op 18 mei 2020 heeft Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) de 
Tweede Kamer het langverwachte pakket “Bouwstenen voor een beter belastingstelsel” aangeboden. 
In één van de 14 bijlagen wordt aandacht besteed aan de herziening van het gemeentelijk 
belastinggebied. Het rapport meldt dat de fnanciële autonomie van gemeenten beperkt is: minder dan  
20% van de inkomsten bestaat uit gemeentelijke belastingen en heffingen. Dit beperkt de bestuurlijke 
autonomie van gemeenten. Gemeenten nemen aldus het rapport 40% van de overheidsuitgaven voor 
hun rekening. Van de totale lastendruk nemen ze slechts 3% in. In hoofdstuk 1.8 wordt een korte 
beschouwing gegeven over de mogelijkheden van uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. 
 
1.1.4 TARIEVENBELEID  
In deze nota worden de (specifieke) uitgangspunten zoals opgenomen in het coalitieakkoord  
2018-2022 gearceerd weergegeven als de behandeling van de betreffende heffing aan de orde is. 
Naast de uitgangspunten voor meer specifieke tariefsaanpassingen worden de 
begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2020 als richtlijn gehanteerd. De tarieven waarvoor geen 
specifiek beleid wordt gevoerd t.a.v. het verkrijgen van een bepaald dekkingspercentage, worden 
conform de begrotingsrichtlijnen voor het jaar 2021 gecorrigeerd met 2,3% vanwege de te verwachten 
trendmatige prijsstijgingen (cijfer Macro Economische Verkenning CPB 2019). 
 
1.1.5 OVERNAME GEMEENTELIJKE BELASTINGTAKEN VAN BLARICUM 
Op een verzoek van het gemeentebestuur van Blaricum om te onderzoeken of de gemeente Huizen 
belastingtaken over kan nemen is onder voorwaarden positief gereageerd. Wij achten het belangrijk 
dat de hoge kwaliteit en efficiency van de uitvoering van belastingtaken in Huizen in stand blijft. Dit zal 
ook maatgevend zijn voor het niveau van uitvoering voor de taken die wij eventueel voor Blaricum 
gaan uitvoeren. Vanuit een projectorganisatie zal samen met Blaricum en met externe ondersteuning 
onderzocht worden wat er nodig is om taken over te kunnen nemen.  
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1.2 ONTWIKKELING VAN DE TARIEVEN 
 
1.2.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de landelijke tariefontwikkeling in 2020 in relatie tot de 
Huizer situatie. Bij het redigeren van de voorliggende Belastingnota is uitgegaan van voorlopige 
tarieven voor 2021.Om toch inzicht te verstrekken wordt op basis van de nu beschikbare gegevens 
een voorlopige berekening gemaakt van de Huizer woonlasten in 2021. In de paragraaf Lokale 
heffingen binnen de Programmabegroting is weergegeven hoe de Huizer woonlasten zich verhouden 
tot die van de regiogemeenten en gemeenten in de directe omgeving met ongeveer een gelijke 
omvang. 
Belangrijk: Voor het verschaffen van inzicht aan de burger is een link naar de COELO atlas 
beschikbaar (website Huizen) waarbij een vergelijking kan worden gemaakt tussen de woonlasten in 
Huizen en de overige gemeenten. 
 
1.2.2 WOONLASTEN IN HUIZEN 2020/2021  
Algemeen 
Onder de woonlasten wordt verstaan het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde 
gemeente betaalt aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Voor het 
gemiddelde meerpersoonshuishouden stegen de gemeentelijke woonlasten (landelijk bezien) in 2020 
met 5%. 
Indien hier de Huizer situatie tegen wordt afgezet ontstaat het volgende beeld. De gemiddelde 
woonlasten stegen in 2020 voor een meerpersoonshuishouden van € 694,- naar € 703,- (1,3%). Bij 
huurders is sprake van een lichte daling van de woonlasten van 0,4% veroorzaakt door de 
afvalstoffenheffing. Huurders worden in Huizen uitsluitend in de afvalstoffenheffing betrokken. 
 
Tabel 1: Tarievenoverzicht gezinshuishoudens 2020 in euro’s (bron coelo). 
 Laagste Gemiddelde Hoogste Huizen 
OZB woningen (e)* 0,0356% 0,1102% 0,2529% 0,0544% 
OZB niet woningen (e/g)* 0,1203% 0,5069% 1,0479% 0,2704% 

Afvalstoffenheffing ** € 36,00 € 283,00 € 428,00 € 302,64 

Rioolheffing € 78,00 € 199,00 € 534,00 € 218,95 

Gemeentelijke woonlasten € 573,00 € 776,00 € 1.440,00 € 703,00 

* Het OZB-tarief is een percentage van de WOZ waarde. e = eigenaar, g= gebruiker. 
** Dit is het tarief voor een meerpersoonshuishouden. 
 
Tabel 2: Huizer tarieven van de laatste 3 jaren (bron coelo); 2021 is een voorlopige berekening. 
 OZB 

won./bedr. (E/G) 
Afvalstoffen- 

heffing 
Rioolheffing Woonlasten 

2018  0,0551%/0,2345% € 282,84 € 207,18 € 647,00 

2019  0,0575%/0,2649% € 303,96 € 212,57 € 694,00 
2020 0,0536%/0,2713% € 302,64 € 218,95 € 703,00 

2021 0,0518%/0,2766% € 331,86 € 225,30 € 736,00 
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1.2.3 TARIEFSONTWIKKELING HUIZEN TOT EN MET 2021 (2021 GEBASEERD OP VOORLOPIGE 
TARIEVEN) 
 
Tabel 3: Tariefontwikkeling woonlasten in Huizen afgelopen 6 jaar (huurders afvalstoffenheffing 
meerpersoonshuishouden). 

 
 
De stijging van de woonlasten in 2021 ten opzichte van 2020 bedraagt in Huizen ca. 9,7% voor de 
huurders.  
 
Tabel 4: Tariefontwikkeling woonlasten Huizen afgelopen 6 jaar (eigenaar en gebruiker *) 
Betreft: afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden), rioolrecht en OZB. 

 
De stijging van de gemeentelijke woonlasten in 2021 ten opzichte van 2020 bedraagt in Huizen 
ca. 4,7% voor de eigenaar gebruiker *. (betreft cijfer coelo t/m 2020 en berekening vanuit beschikbare 
cijfers 2021)  
* Eigenaar gebruiker is de belastingplichtige die zowel eigenaar als gebruiker is van een woning. 
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1.3 WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN (WOZ) 
 
1.3.1 WOZ ALGEMEEN 
In eerdere Belastingnota’s is al aangeven dat de openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen is 
verruimd. Gemeenten verstrekken hiervoor WOZ-waarde gerelateerde gegevens aan de Landelijke 
Voorziening WOZ. Het Kadaster is aangewezen als beheerder van de gegevens. Om te bezien hoe 
de waarde is opgebouwd kan een taxatieverslag worden ingezien. In Huizen zijn deze geplaatst op 
het e-loket (WOZ-portaal) en op MijnOverheid. 
 
Gebruik WOZ-waarde 
De WOZ-waarde wordt breed gebruikt. Het meest bekend is de belastingheffing voor gemeenten, 
waterschappen en Belastingdienst. Ook speelt de WOZ-waarde een rol in het puntensysteem 
(woningwaarderingsstelsel) voor sociale huurwoningen. Naast de belastingheffing en het 
woningwaarderingsstelsel wordt de WOZ-waarde voor steeds meer andere doeleinden gebruikt, 
bijvoorbeeld door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het Openbaar Ministerie (OM) maar 
ook door banken, verzekeraars en notarissen. 
Notarissen bezien de waarde onder andere in het kader van de fraudebestrijding. De vergelijking van 
de WOZ-waarde met de overeengekomen verkoopprijs, en het hypotheekbedrag is hierbij een 
hulpmiddel. Voor met name banken en verzekeraars speelt de WOZ-waarde bij de 
hypotheekverstrekking een rol. 
 
Waarderingskamer 
Het toezicht op gemeenten voor een juiste en zorgvuldige uitvoering van de Wet WOZ vindt plaats 
door de Waarderingskamer. Het toezicht richt zich op alle werkzaamheden die gemeenten moeten 
verrichten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Gedurende het jaar worden diverse controles 
uitgevoerd zowel ter plaatse als door het opvragen van gegevens en cijfermateriaal. De kwaliteit van 
de uitvoering wordt weergegeven in sterren. Huizen heeft sinds jaren de hoogst haalbare kwalificatie 
van 5 sterren (meerjarig goed). Vanuit de jaarlijkse benchmark van de Waarderingskamer blijkt dat de 
kosten die de gemeente Huizen maakt voor de uitvoering rond het gemiddelde liggen in vergelijking 
met gemeenten van ongeveer gelijke omvang. 
 
1.3.2 ONTWIKKELINGEN  
Binnen de modelmatige waardebepaling wordt gebruik gemaakt van verschillende gegevens waarbij 
de gerealiseerde verkoopcijfers het belangrijkste zijn. De modelmatige waardebepaling maakt het 
mogelijk dat jaarlijks alle onroerende zaken van een waarde kunnen worden voorzien. Objectieve en 
subjectieve kenmerken spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van een correcte waarde. Bij 
objectieve kenmerken moet worden gedacht aan: type woning, perceeloppervlakte, 
gebruiksoppervlakte, bijgebouwen etc. De subjectieve kenmerken moeten meer gezocht worden in de 
kwaliteit van de woning en de ligging. 
 
Zoals in de belastingnota van afgelopen jaar is aangekondigd zijn voor belastingjaar 2020 voor het 
eerst alle typen woningen op basis van de oppervlakte gewaardeerd. Hiermee loopt de gemeente 
Huizen vooruit op de verplichting om vanaf 1 januari 2022 alle woningen op basis van oppervlakte te 
waarderen. De WOZ-administratie is daarnaast zodanig ingericht dat er aansluiting kan worden 
gevonden in bijvoorbeeld de oppervlakten die makelaars op Funda zetten. Vanwege de manier van 
vastleggen is het ook mogelijk om de oppervlakte van de WOZ te vergelijken met de oppervlakte in de 
basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) Het beheer van deze administratie berust binnen de 
afdeling Openbare Werken. De WOZ administratie en de basisregistratie BAG kennen op een breed 
vlak overeenkomsten. De band is nauw vanwege de onderlinge afhankelijkheden en uitwisseling van 
gegevens. Bijvoorbeeld het inmeten van oppervlakten dat door de WOZ wordt uitgevoerd en de 
jaarlijkse mutatiesignalering die onder begeleiding van de BAG-medewerkers wordt uitgevoerd. 
Beiden producten worden door de ander weer gebruikt. Hiermee wordt voldaan aan het principe van 
“eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik” van deze gegevens waardoor dubbel werk wordt 
voorkomen. 
 
Voor een correcte waardebepaling zijn de subjectieve objectkenmerken: kwaliteit, voorzieningen en 
onderhoud van een woning van belang. Deze gegeven worden verkregen uit: marktanalyse, inpandige 
opnames en vraagprijzen. Ook wordt de individuele burger bevraagd en zodoende betrokken bij de 
taxatie van de eigen woning. 
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1.3.3 DE WOZ WAARDE EN BEZWAARPROCEDURES 
De cijfers van de landelijke organisaties die de stijging van de waardes van woningen monitoren 
geven aan dat er ook in 2020 nog een flinke waardestijging heeft plaatsgevonden. Dit is ook de 
constatering die intern wordt waargenomen na de analyse van de verkoopcijfers die door het Kadaster 
aan de gemeente worden geleverd. De verwachting is dat de gemiddelde stijging van de WOZ 
waardes voor woningen voor belastingjaar 2021 rond de 7% zal uitkomen. Dit is het verschil tussen de 
waardepeildata 1 januari 2019 en 1 januari 2020. Voor niet-woningen is de inschatting moeilijker te 
maken maar zal de waarde naar verwachting nagenoeg gelijk blijven of licht stijgen.  
 
Afhandeling bezwaren 
Aan de afhandeling van bezwaarschriften wordt veel aandacht besteed. De burger moet het 
vertrouwen hebben serieus te worden genomen bij vragen rond de door de gemeente vastgestelde 
waarde. Persoonlijke aandacht, uitleg en toelichting zijn hierbij essentieel. Eventuele onjuistheden 
moeten snel worden hersteld. 
 
Aan de burger wordt de mogelijkheid geboden om telefonisch contact op te nemen bij vragen over de 
vastgestelde WOZ-waarde. In dit gesprek wordt uitleg gegeven over de manier waarop de WOZ-
waarde is vastgesteld. Als tijdens het gesprek blijkt dat de WOZ-waarde wellicht te hoog is vastgesteld 
dan wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Binnen een week wordt uitsluitsel gegeven. Indien 
noodzakelijk wordt de waarde direct aangepast. Deze informele bezwaarafhandeling wordt op prijs 
gesteld.  
 
Helaas moet ten opzichte van de succesvolle informele bezwaarafhandeling worden geconstateerd 
dat de formele afhandeling in toenemende mate formeler en daardoor ook arbeidsintensiever wordt. 
De oorzaak ligt in de proceskostenregeling die ook van toepassing is op gemeentelijke belastingen. 
Het aandeel bezwaren dat door bureaus is ingediend is wederom toegenomen. Deze bureaus 
hanteren een verdienmodel vanuit proceshandelingen.  
 
De proceskostenvergoeding die als basis dient voor het verdienmodel van deze bureaus zal in 
opdracht van de staatssecretaris worden onderzocht door het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum. De resultaten van het onderzoek worden nog deze zomer verwacht maar zijn 
op het moment van schrijven nog niet bekend.  
 
Corona-crisis  
De bezwaarafhandeling wordt echter nog steeds met zorg uitgevoerd. Tijdens de Corona-crisis is naar 
nieuwe creatieve oplossingen gezocht. Waar voorheen regelmatig tot een inpandige opname werd 
besloten was dit nu niet verantwoord. Hierdoor is intensiever telefonisch contact gezocht met de 
burger om gegevens over de woning te verkrijgen. Ook zijn (informatie)formulieren met een gelijke 
strekking gebruikt.  
 
Aantal ingekomen bezwaarschriften 
In 2020 zijn meer bezwaren ontvangen dan het jaar daarvoor, al is de toename beperkt gebleven. In 
totaal zijn er in 2020 380 bezwaren tegen de WOZ-waarde ingediend tegenover 337 in 2019. Het 
percentage bezwaarschriften ligt met 2% iets onder het landelijk gemiddelde van 2,3%. 
 
De stijging van het aantal bezwaren kan verschillende oorzaken hebben. Zo is de waardestijging in 
het Gooi nog steeds groot geweest waardoor mensen soms zijn geschrokken van de stijging van de 
WOZ-waarde. Ook zijn er vanwege de overgang van taxeren op inhoud naar oppervlakte iets meer 
waarde schommelingen dan normaal die ook vragen oproepen. Een andere belangrijke oorzaak is 
daarnaast dat de bureaus die namens mensen bezwaar indienen veel reclame hebben gemaakt. 
Onder het motto “baat het niet dan schaadt het niet” is daar meer dan voorgaande jaren gebruik van 
gemaakt.  
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In de onderstaande tabel zijn een aantal kengetallen voor de bezwaarafhandeling weergegeven. 
 
Tabel 5: Voortgang afdoen bezwaarschriften. 
Bezwaren 2020 (waarde peildatum 1-1-2019) Woningen Niet-woningen 
Aantal telefonische contacten tijdens bezwaarperiode 126 12 
Aantal objecten informeel bezwaar 44 2 
Percentage informeel waarvan waarde is aangepast 87% 100% 
Aantal objecten in bezwaar 406 44 
Percentage objecten waarvan waarde is aangepast 30% 67% 
Aantal ingediend middels bureau 263 37 

 
De belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend krijgen op een incident na ruimschoots binnen 
de servicenormen antwoord. De gemiddelde afhandelingstermijn ligt onder de 100 dagen nadat het 
bezwaar is ontvangen. Bij de enkele bezwaren die niet binnen de servicenormen worden afgehandeld 
is er over het algemeen overleg over bepaalde uitgangspunten. Alle bezwaren worden binnen de 
wettelijke termijn (binnen het lopende belastingjaar) afgehandeld. 
 
De gemeente Huizen heeft de zaken rondom de WOZ goed op orde. Op sommige punten lopen 
we zelfs vooruit. Door de administratie en de processen goed in te richten wordt efficiënt 
gewerkt. Bij de bezwaarafhandeling wordt met name gevraagd om telefonisch contact op te 
nemen zodat de burger op een snelle manier het meest duidelijke antwoord krijgt. Dit wordt op 
prijs gesteld. Ondanks dat de bureaus steeds meer tijd eisen bij de afhandeling van bezwaren 
is ook dit proces goed op orde. Binnen de servicenormen worden alle bezwaren afgehandeld. 
Het totaal aantal bezwaren blijft onder het landelijk gemiddelde.   
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1.4 ONTWIKKELINGEN 
 
1.4 ONTWIKKELINGEN 
Koppeling met basisregistraties 
De belastingadministratie is de laatste jaren gekoppeld aan veel basisregistraties. Onder deze 
automatische koppelingen vallen de adressen- en gebouwengegevens van de BAG, de eigenaren 
gegevens vanuit het Kadaster BRK, de gebruikersgegevens zoals persoonsgegevens BRP en de 
bedrijfsgegevens vanuit het Nieuwe Handelsregister NHR. Daarnaast heeft onze belastingapplicatie 
een koppeling met de landelijke voorziening WOZ waar afnemers zoals de Belastingdienst, het 
Waterschap en het CBS hun gegevens over de WOZ-waarde halen. Verder zijn er koppelingen met 
het zaaksysteem, de financiële systemen en het taxatiepakket VRiS.  
 
Voor kwijtscheldingsverzoeken wordt er onderzocht of er een automatische koppeling kan komen met 
het inlichtingenbureau. Nu gebeurt dit nog met bestandsuitwisselingen. Een automatische koppeling 
met berichtenverkeer kan de afhandelingstermijnen van kwijtscheldingsverzoeken flink verkorten. 
 
Dienstverlening 
Servicenormen 
Met de gemeentelijke servicenormen wordt de burger duidelijkheid verschaft wat verwacht kan worden 
van de gemeente Huizen. De wijze waarop omgegaan wordt met servicenormen verandert in de 
praktijk. Zo wordt door de meer informele afhandeling van bezwaren vooral bij de WOZ meer vanuit de 
specialist het contact gezocht met de burger. Uitleg door bijvoorbeeld telefonische benadering over de 
wijze waarop de waarde is bepaald. Voor de gemeentelijke belastingen zijn servicenormen 
vastgesteld die ruim binnen het wettelijk kader vallen. Administratieve bezwaren worden binnen 
3 maanden afgehandeld, voor WOZ-bezwaren geldt een afdoening binnen 7 maanden. Wettelijk is 
voorgeschreven dat de afdoening binnen het kalenderjaar moet plaatsvinden. 
 
Digitale dienstverlening 
Gestreefd wordt, over de volle breedte, naar een digitale 24 uurs dienstverlening. Het ligt voor de 
hand dat dit een combinatie zal worden tussen de gemeentelijke website van Huizen en de 
Berichtenbox van MijnOverheid.  
 
Op de gemeentelijke website worden de volgende diensten aangeboden: 
 
WOZ-portaal: 
- Inzien en downloaden taxatieverslag. 
- Inzien gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. 
- Digitaal bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. 
- Verschil in hoogte tussen de aanslag OZB in twee opeenvolgende jaren individueel berekenen. 
 
Gemeentelijke belastingen: 
- Digitaal bezwaar maken tegen de aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. 
- Formulier kwijtschelding aanvragen. 
- Digitaal automatische incasso aanvragen, wijzigen van bank-gironummer (IBAN) of stopzetten 

van de automatische incasso. 
 
De beveiliging is geregeld via DigiD. 
 
Hiernaast wordt de benodigde informatie via een folder uitgedragen welke is toegevoegd aan de 
gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. In de folder wordt verwezen naar de 
gemeentelijke website voor meer algemene informatie over de WOZ en gemeentelijke belastingen.  
 
MijnOverheid 
Naar MijnOverheid versturen wij op dit moment alleen nog het primaire aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen, de WOZ-waarde en het taxatieverslag. Wij gaan onderzoeken of we al onze poststromen 
digitaal via deze weg kunnen versturen. Dit moet op een juiste, veilige en beheersbare manier 
gebeuren. Uiteraard blijft de keuze bij de burger of hij zijn post wel of niet digitaal wenst te ontvangen. 
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1.5 INVORDERING/KWIJTSCHELDING 
 
1.5.1 INVORDERING BELASTINGEN 
Voor de invordering van gemeentelijke belastingen lag in 2020 een bijzondere aanpak voor de hand. 
De maatregelen die getroffen zijn op Rijksniveau om de Corona-crisis te beteugelen hadden 
aanmerkelijke financiële gevolgen voor veel ondernemers en hun werknemers. 
 
De direct genomen maatregelen vanaf jl. maart zijn als volgt samen te vatten: 

- Ondernemers kunnen uitstel van betaling aanvragen voor een periode van drie maanden, Na 
ontvangst van een verzoek tot uitstel wordt de invordering meteen gestopt; 

- Er wordt niet overgegaan tot dwanginvordering van openstaande schulden van ondernemers; 
- De eerste invorderingsacties met (aanmanings)kosten verschuiven van mei naar augustus; 
- De invorderingsrente is verlaagd van 4% naar 0,01%. 

 
In mei zijn betalingsherinneringen gestuurd zonder verhoging van de gebruikelijke aanmaningskosten. 
Vanaf augustus is de reguliere wijze van invordering weer gestart waarbij nog steeds rekening wordt 
gehouden met betalingsproblemen welke o.a. voortvloeien uit de Corona-maatregelen. 
 
Voortdurend is overleg gevoerd met deurwaardersbureau Cannock Chase Public (CCP). De 
dwanginvordering is tijdens de Corona-maatregelen opgeschort en vervangen door vormen van 
mediation.  
 
Invorderingsacties 
Ter bepaling van de gedachten: In 2020 wijkt het aantal verzonden herinneringen (zonder kosten) niet 
wezenlijk af van de in 2019 rond dezelfde datum verzonden aanmaningen (met kosten). In beide jaren 
ligt dit aantal rond de 1.700. Waarbij het aantal herinneringen in 2020 zelfs op een iets lager niveau 
ligt. Ook het aantal getroffen betalingregelingen is niet significant anders. In beide jaren ligt dit rond de 
250. Wel zijn vanaf maart 2020 ca. 55 meer bijzondere betalingsregelingen getroffen met 
ondernemers vanwege de corona-crisis. Hoe het betalingsverloop hiervan is valt nog niet te 
voorspellen. In augustus zijn voor het eerst dit jaar weer aanmaningen (709) met bijbehorende kosten 
verzonden.   
 
Oninvorderbare posten 
Indien de invorderingsmogelijkheden niet of redelijkerwijs niet kunnen worden voortgezet, wordt de 
post oninvorderbaar verklaard. Hier vallen ook faillissementen van bedrijfsobjecten onder. Tot op 
heden werd jaarlijks rond de 0,2% van de totale belastingopbrengst oninbaar geleden. De eventuele 
negatieve effecten die voortvloeien uit de Corona-crisis zullen de komende jaren zichtbaar worden 
waardoor het percentage aan oninbare posten kan oplopen. In de afgelopen kredietcrisis die zich 
inzette vanaf 2008 zijn de effecten overigens beperkt gebleven. Het landelijk gemiddelde begeeft zich 
volgens de laatst bekende gegevens tussen de 0,5 en 1,0%.  
 
1.5.2 KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN  
Indien de aanslag tot het juiste bedrag is opgelegd maar de belastingplichtige burger om financiële 
redenen niet in staat is de aanslag te voldoen, kan om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 
worden verzocht. Als Raad heeft u hiervoor aangewezen de zogenaamde onontkoombare 
belastingen: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting. Gemeenten kunnen beperkt 
eigen beleid voeren bij het verlenen van kwijtschelding. In principe alleen maar strenger dan het basis 
voorgeschreven beleid. In nagenoeg alle gemeenten, evenals in Huizen, wordt het meest ruimhartige 
beleid toegepast, namelijk 100% van de bijstandsnorm. Een lastig element bij de toetsing is het 
bepalen van het vermogen omdat dit een momentopname is. Hierbij wordt uitgegaan van de door het 
Inlichtingenbureau verstrekte gegevens. Mocht aanvrager aangeven dat dit afwijkt van de werkelijke 
situatie dan wordt nader onderzoek uitgevoerd vanuit de gemeentelijke administratie. De verzoeken 
worden afgehandeld via een geavanceerd softwarepakket van Pink Roccade. 
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1.5.3 AANTAL VERZOEKEN OM KWIJTSCHELDING 
Jaarlijks worden ca 1.300 verzoeken om kwijtschelding in behandeling genomen waarvan ca 900 
onder het begrip automatische kwijtschelding vallen. Het betreft hier de afvalstoffenheffing. In de 
exploitatie wordt rekening gehouden met een percentage van 5,1 aan te verlenen kwijtschelding.  
 
1.5.4 BETERE AFSTEMMING MET DE DIENST MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN 
Met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AGV) vindt gegevensuitwisseling plaats tussen de dienst Maatschappelijke 
Zaken en de belastingadministratie. Het zal duidelijk zijn dat er met name een relatie ligt tussen 
bijstandsgerechtigden en de degenen die verzoeken om kwijtschelding.  
 
1.5.5 ADMINISTRATIEVE LASTENVERLICHTING “INLICHTINGENBUREAU”(AUTOMATISCHE 
KWIJTSCHELDING) 
Het begrip “automatisch verlenen van kwijtschelding” kan een onjuiste indruk wekken. Hierbij zou 
gedacht kunnen worden dat een aanvrager, nadat eenmaal kwijtschelding is verleend, automatisch 
jaarlijks kwijtschelding verkrijgt. Met dit begrip wordt eigenlijk bedoeld: administratieve 
lastenverlichting. Bij verleende kwijtschelding behoeft niet jaarlijks een verzoek te worden ingediend. 
De beoordeling van de financiële draagkracht wordt, zonder dat hierom wordt verzocht, uitgevoerd. De 
benodigde gegevens worden opgevraagd bij de Stichting Inlichtingenbureau. Hiermee wordt 
voorkomen dat de burger zelf het uitgebreide vragenformulier opnieuw hoeft in te vullen. Het 
Inlichtingenbureau is in 2001 opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
met als primaire doel het ondersteunen van gemeenten bij de rechtmatigheidstoets op 
bijstandsuitkeringen. Dit maakt het voor de burger makkelijker omdat volstaan kan worden met de 
aanvraag om kwijtschelding. Het invullen van uitgebreide vragenformulieren behoort tot het verleden. 
De gemeente is ervan verzekerd dat beschikt wordt over getoetste gegevens voor de beoordeling. 
Een vergelijking zou getrokken kunnen worden met het (voor)ingevulde aangifteformulier inkomsten-
belasting van de Rijksbelastingdienst.  
 
In de beoordeling zelf verandert niets. Nauwkeurig wordt berekend of aan de voorwaarden om voor 
kwijtschelding in aanmerking te komen wordt voldaan. Ook degenen die voor kwijtschelding in 
aanmerking komen ontvangen een aanslagbiljet. Op het aanslagbiljet is aangegeven dat deze niet 
voldaan hoeft te worden vanwege verkregen kwijtschelding. 
 
Tabel 6 Kosten verleende kwijtschelding. 

 
 
 
 
 

* Niet zo zeer het aantal toe te kennen verzoeken maar meer de hoogte van het tarief veroorzaakt de 
fluctuatie in het totaalbedrag aan te verlenen kwijtschelding. Het betreft de toetsing tot 1 augustus 
2020. Het bedrag voor 2020 komt dus hoger te liggen maar wijkt niet extreem af van hetgeen verleend 
is in 2019.  
 
Corona-maatregelen 
In het kader van de effecten van de door het Rijk genomen Corona-maatregelen op 
ondernemingen is door ons een pakket van maatregelen getroffen om hier op in te spelen en 
de individuele ondernemer te ontzien.  
Invordering 
Het bedrag dat nu oninvorderbaar wordt geleden aan belastingen in de gemeente Huizen kan 
als laag worden beschouwd. Het percentage ligt namelijk rond de 0,2%. Landelijk ligt dit 
percentage veelal boven de 0,5% waarbij extremere percentages ook voorkomen. Het ligt in de 
lijn van de verwachtingen dat de corona-crisis van invloed is op de eerder genoemde 
percentages zowel landelijk als in Huizen.  
  

Jaar* Afvalstoffenheffing percentage 
2018 € 242.467 5,3 
2019 € 258.332 5,1 
2020 € 241.996 5,1 
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Kwijtschelding 
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het Inlichtingenbureau waarbij de aanvrager geen 
uitgebreide formulieren behoeft in te vullen. De wijze van toetsing blijft overigens ongewijzigd. 
Het Inlichtingenbureau verhoogt zowel de kwaliteit van de te leveren gegevens als de 
frequentie van de mogelijkheid tot bevragen. Ook initiële aanvragen (eerste verzoek) kunnen 
via het Inlichtingenbureau in de kwijtschelding worden betrokken. In de exploitatie 
afvalstoffenheffing wordt voor 2021 rekening gehouden met 5,1% te verlenen kwijtschelding.  
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1.6 TIJDSPLANNING BELASTINGAANSLAGOPLEGGING 2021 (INCLUSIEF TE TREFFEN 
INVORDERINGSMAATREGELEN) 
 
1.6.1 ALGEMEEN 
In 2020 is de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen in de maand februari verzonden 
inclusief de hierop te vermelden WOZ-waarde. Op 16 maart jl. is de lockdown ingegaan ter beheersing 
van Corona. De van Rijkswege getroffen maatregelen waren van invloed op diverse onderdelen 
binnen de samenleving. In die zin zijn passende maatregelen getroffen ten aanzien van het opleggen 
van aanslagen van de gemeentelijke heffingen. Kort samengevat: de aanslagen marktgelden zijn niet 
in april maar augustus verzonden en de voorlopige aanslagen toeristenbelasting zijn eveneens in 
augustus verzonden in plaats van april. Gezien de omstandigheden hebben wij besloten in 2020 af te 
wijken van de vastgestelde planning zoals opgenomen in Belastingnota voor dat jaar.  
 
1.6.2 PLANNING 2021 
Voor de gemeentelijke belastingaanslagen 2021 ziet de planning er als volgt uit: 
 
Tabel 7: Planning gemeentelijke belastingaanslagen 2021. 
Belastingsoort Aanslagoplegging Aanmaning Dwangbevel  
Afvalstoffenheffing, OZB en 
rioolheffing 

Eerste kwartaal Mei Juli* 

Precariobelasting Januari April Mei 

Grafrecht (onderhoud) Januari April Mei 
 

Marktgelden 
 

April Juli Augustus 
 
 

Parkeerontheffingen Januari April Mei 

Toeristenbelasting voorlopig 
2021 

April    

Toeristenbelasting definitief 
2020 
 

April   

BedrijfsInvesteringsZone 
belasting 

Januari/februari April/mei Juli/augustus 

Diverse nakohieren september/oktober Vierde kwartaal Vierde kwartaal 

* Indien gekozen wordt voor de systematiek van automatische incasso is in principe geen sprake van 
vervolgingskosten of er moet sprake zijn van storneringen. De afschrijving van de bankrekening is in 
die situaties niet mogelijk. 
   



Belastingnota 15  

1.7 TARIEVENBELEID EN BELEIDSMATIGE AANPASSING BELASTINGVERORDENINGEN 
 
1.7.1 KOSTENTOEREKENING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN  
Conform bestaand beleid worden de tarieven van leges en retributies voor het jaar 2021, waarvan de 
gewenste opbrengst niet voortvloeit uit een exploitatieoverzicht en geen afwijkend beleid is 
vastgesteld, inflatoir, bijgesteld. In de nota van uitgangspunten begroting 2021 is daarbij uitgegaan 
van een trendmatige verhoging voor 2021 van 2,3%. Indien afgeweken wordt van de trendmatige 
aanpassing wordt dit toegelicht. Bij de noodzaak van hanteerbare tarieven wordt de inflatiecorrectie 
van enige jaren gehanteerd alvorens een verhoging wordt toegepast. Dit om de hanteerbaarheid van 
te hanteren tarieven te bevorderen. Waar nodig worden de verordeningen redactioneel aangepast. De 
leges tarieven worden vanwege hanteerbaarheid, naar beneden afgerond op een veelvoud van vijf 
eurocent. Daarnaast is ook sprake van wettelijk gemaximaliseerde tarieven. 
 
Voorstel: 
Tarieven waarvoor geen onderliggende exploitatie geldt en waarvoor geen afwijkend beleid is 
vastgesteld, aanpassen met de trend 2,3%. 
 
1.7.2 GRAFRECHTEN 
Coalitieakkoord 2018-2022 Financiën hoofdstuk 4.6.10. 
Begraafrechten worden jaarlijks met maximaal de inflatie verhoogd, ondanks het feit dat er geen 
sprake is van een kostendekkende exploitatie. 
 
De tarieven worden buiten de inflatiecorrectie van 2,3% niet verhoogd.  
 
Voorstel: 
De tarieven zoals opgenomen in de verordening op de rechten van de begraafplaats met de 
inflatiecorrectie 2,3% bij te stellen.  
 
1.7.3 LEGES VOLTREKKEN HUWELIJK EN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 
De bestaande tarievenstructuur bestaat vanwege uw keuze voor uniformiteit uit twee tarieven 
namelijk: 

- Tarief voor huwelijken gedurende kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 
16.30 uur). 

- Tarief voor huwelijken op andere dagen en tijden (meestal zaterdag). 
De huidige structuur is gebaseerd op dekking van de hiermee samenhangende kosten. Indien 
gekozen wordt voor een aangewezen locatie of zelf gekozen locatie is het aan de beheerder van de 
locatie in overleg met het bruidspaar om hier aanvullend een prijs voor af te stemmen. De tarieven 
worden conform het uitgangspunt aangepast met de inflatiecorrectie van 2,3%. 
 
Tabel 8: Tarieven huwelijken. 
Jaar Gedurende kantooruren Op andere dagen en tijden 
2020 € 474,20 € 830,00 

2021 € 485,10 € 849,10 

 
Wij stellen u voor geen leges meer in rekening te brengen voor het aanwijzen van een speciale locatie 
voor het voltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen. Het betreft een voor de Huizer 
inwoner begunstigend beleid de invoering kan dan ook per direct plaatsvinden.    
Naast het basisbedrag dat geldt voor elke huwelijksvoltrekking in Huizen, wordt voor de benoeming 
van een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (babs) naar eigen keuze aanvullend 
leges in rekening gebracht. 
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1.7.3.1 LEGES UITTREKSELS WELKE WORDEN VERSTREKT DOOR AFDELING PUBLIEKSZAKEN 
Conform bestaand beleid, voor het jaar 2021, een gelijk legesbedrag in rekening te brengen voor de 
diverse uittreksels die worden afgegeven door de afdeling Burgerzaken en hieraan gelijk te stellen 
uittreksels. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het wettelijk bedrag zoals wordt voorgeschreven voor 
“legesbesluiten akten burgerlijke stand”. Het huidige tarief (2020) bedraagt € 13,80. Het tarief voor 
2021 is nog niet bekend. In de gemeentelijke legesverordening is een redactie ogenomen die verwijst 
naar het wettelijk voorgeschreven bedrag na formele vaststelling. 
 

1.7.3.2 LEGES TARIEVEN REISDOCUMENTEN 
De legestarieven ten behoeve van de afgifte van reisdocumenten zijn gemaximaliseerd. De 
gemeenten kunnen, boven het gestelde maximum, geen eigen beleid hanteren. Conform bestaand 
beleid stellen wij u voor ten aanzien van de tarieven aansluiting te zoeken bij de jaarlijks in artikel 6 
Besluit paspoortgelden voorgestelde tarieven. In die zin dat op hanteerbare bedragen naar beneden 
wordt afgerond. Op het moment van schrijven zijn de tarieven voor 2021 in het Besluit paspoortgelden 
nog niet gewijzigd. In de legesverordening is een redactie opgenomen waarin wordt verwezen naar de 
wettelijk voorgeschreven maximum tarieven met een afronding op 5 eurocent naar beneden. Voor een 
juiste heffing vormt dit geen probleem. Voor zover er nog een aanpassing van de tarieven volgt in de 
loop van dit jaar leggen wij dit aan u voor in uw vergadering van december. 
 
Aspecten rond reisdocumenten 
Geldigheidsduur 
De geldigheidsduur van de reisdocumenten, een paspoort en een identiteitskaart voor personen die 
18 jaar en ouder zijn, hebben een geldigheidsduur van 10 jaar (tot 9 maart 2014 was dit 5 jaar). Voor 
personen onder de 18 is de geldigheidsduur van genoemde documenten 5 jaar.  
 
Identiteitskaart 
De Nederlandse Identiteitskaart is geen reisdocument meer. Hoewel daarmee wel als document voor 
grensoverschrijding binnen de Europese Unie en een aantal andere landen kan worden gereisd. 
 
Vingerafdruk paspoort en identiteitskaart 
Op een Nederlandse Identiteitskaart worden geen vingerafdrukken opgenomen. Bij de aanvraag van 
een paspoort worden twee vingerafdrukken opgenomen. 
 
Bezorgen reisdocumenten 
In het Besluit paspoortgelden is per 1 januari 2018 een bedrag (opslag) voor bezorgkosten 
geïntroduceerd. Deze opslag voor het thuis bezorgen van een paspoort of Nederlandse 
Identiteitskaart is gemaximaliseerd. Het bedrag is toegevoegd aan de legesverordening. In 
voorkomende situaties zal hier gebruik van gemaakt kunnen worden.  
 
Vermissing reisdocument 
Het in rekening brengen van extra leges bij vermissing van een reisdocument is afgeschaft. 
 
Tabel 9: voorlopige tarieven vanaf 1 januari 2021. 
 Tarieven 2020 Geldigheid 
Paspoort > 18  € 73,20 10 jaar 

Paspoort < 18 € 55,35 5 jaar 

Reisdocument voor vluchtelingen en 
vreemdelingen 

€ 55,35 5 jaar 

Nederlandse Identiteitskaart  
> 18 

€ 58,30 10 jaar 

Nederlandse Identiteitskaart  
< 18 

€ 30,70 5 jaar 

Toeslag spoedaanvraag € 49,85  

Toeslag bezorgen reisdocument of NIK € 16,00  



Belastingnota 17  

1.7.3.3 LEGES RIJBEWIJZEN MAXIMALISERING TARIEVEN  
Rijbewijzen worden afgegeven door de gemeente waar men staat ingeschreven. Een rijbewijs is 
normaal gesproken tien jaar geldig en moet daarna worden vervangen. De kosten voor een rijbewijs 
bestaan uit een rijkskostenelement en uit door de gemeente in rekening gebrachte kosten.  
Er geldt een maximumtarief voor rijbewijzen. Conform bestaand beleid wordt hierbij aangesloten. Op 
dit moment (2020) bedragen de kosten voor een rijbewijs in Huizen € 40,65. Op het moment van 
schrijven heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) het tarief voor 2021 nog niet 
vastgesteld. In de legesverordening is een redactie opgenomen waarin wordt verwezen naar de 
wettelijk voorgeschreven maximum tarieven met een afronding op 5 eurocent naar beneden. 
 
Voorstel: 
De tarieven voor uittreksels welke worden verstrekt door het Team Burgerzaken bepalen 
conform hetgeen voor “legesbesluiten akten burgerlijke stand” wordt voorgeschreven. 
De tarieven voor reisdocumenten afstemmen op art. 6 Besluit paspoortleges. Ten aanzien van 
rijbewijzen wordt het wettelijk voorgeschreven maximum tarief gehanteerd. 
Voor zover de wettelijk voorgeschreven tarieven voor 2021 nog niet bekend zijn voorziet de 
legesverordening erin dat aangepaste tarieven na formele vaststelling gehanteerd kunnen 
worden.  
De leges voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen verhogen met de inflatiecorrectie 
2,3% en bepalen op € 485,10 gedurende kantooruren (was € 474,20) en buiten kantooruren op 
€ 849,10 (was € 830,00). De tarieven voor de tijdelijke benoeming van een trouwambtenaar en 
het aanwijzen van bijzondere trouwlocaties bepalen op € 96,10 (was € 94,00),-.  

1.7.3.4 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSVERGUNNING (WABO) 
Algemeen 
Bij de bezuinigingsmaatregelen voor 2020 zijn ten aanzien van de legesverordening op het onderdeel 
Omgevingsvergunning twee aanpassingen door u overgenomen:  

1) Het opnemen van een tarief voor het voeren van vooroverleg per 2020; 
2) Een geleidelijke verhoging van de bouwleges, aan te vangen per 2021, tot ongeveer het 

landelijk gemiddelde (met uitzondering van de kleinere verbouwingen tot een bedrag van 
€ 10.000,-).  

 
In het kort kan de onderbouwing voor deze besluitvorming als volgt worden weergegeven: 
 
Ten aanzien van een tarief voor het voeren van vooroverleg (per 2020):  
In de huidige legesverordening was geen tarief opgenomen voor een zogenaamd vooroverleg bij de 
aanvraag van een Omgevingsvergunning. Het is niet wettelijk verplicht maar wel redelijk dat voor de 
ambtelijke inzet bij de beoordeling van een aanvraag vooraf op bijvoorbeeld haalbaarheid een bedrag 
aan leges in rekening wordt gebracht. Hierbij moet worden opgemerkt dat de leges van het 
vooroverleg, als de vergunningaanvraag wordt doorgezet, wordt verrekend met het verschuldigde 
bedrag van de definitieve leges. In die zin is het geen verhoging van de verschuldigde leges. Het 
bedrag is gebaseerd op de werkelijke gemiddelde kosten van een vooroverleg en voor 2020 bepaald 
op € 288,- (3 uur inzet) en voor 2021 inflatoir bijgesteld met 2,3% tot € 294,60. 
 
Ten aanzien van tarievenstructuur bouwleges (per 2021) 
Landelijk komen in de tarieven voor bouwleges verschillen voor. Ter bepaling van de gedachten treft u 
een overzicht aan van landelijke cijfers in verhouding tot de Huizer tarieven. Hiervoor is een aantal 
representatieve voorbeelden weergegeven (Coelo). Uit het onderstaand overzicht (tabel 11) blijkt dat 
de gemeente Huizen voor de goedkopere bouwactiviteiten. een tarief boven het landelijk gemiddelde 
hanteert. Bij de duurdere bouwactiviteiten zitten we met het bedrag dat aan leges in rekening wordt 
gebracht onder het landelijk gemiddelde. Hoewel de tarieven wel binnen de redelijke bandbreedte 
zitten. De belangrijkste reden dat met name de wat goedkopere bouwactiviteiten zwaarder belast 
worden in Huizen vindt zijn oorzaak in het feit dat er naast het gehanteerde percentage van de 
bouwactiviteiten een vast bedrag € 206,15 wordt gehanteerd per af te geven vergunning. U heeft in 
2020 bij de bezuinigingsmaatregelen besloten bij deze dienstverlening toe te groeien naar een 
tarievenstructuur die in verhouding ligt met het landelijk gemiddelde. Hiertoe wordt een stijging van het 
percentage van de bouwsom voorgestaan. Het huidige gehanteerde percentage wordt verhoogd van 
2% naar 2,5% voor bouwactiviteiten vanaf € 10.000,-. Met andere woorden voor de eerste € 10.000,- 
aan bouwactiviteiten geldt een percentage van 2% voor hogere bedragen vanaf € 10.000,-  is dit 
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2,5%. Het tarief is dus gestaffeld.  De meeropbrengst is begroot op € 70.000,- en gebaseerd op het 
geraamde bouwvolume. 
 
Het dekkingspercentage in de bouwleges is natuurlijk sterk afhankelijk van (grotere) bouwactiviteiten 
in een bepaald jaar. Gezien de bouwmogelijkheden in Huizen en de geldende vrijstellingen rond het 
bouwen zonder vergunningplicht lijkt 100% dekking van de kosten niet haalbaar met redelijke tarieven. 
De gehanteerde percentages van de bouwleges worden overigens niet jaarlijks aangepast aan de 
inflatie omdat deze gekoppeld zijn aan de prijsontwikkeling van de bouwkosten. 
 
Tabel 10: Vergelijking tarieven bouwleges (niveau 2020) (bron coelo). 
 Dakkapel 

(vergunningplichtig) 
€ 10.600* 

Bouwvergunningen 
regulier  
€ 47.500** 

Bouwvergunningen 
regulier 
€ 148.000*** 

Laagste  € 106,00  € 475,00  € 1.480,00 

Hoogste  € 1.050,00  € 4.275,00  € 11.008,00 

Gemiddeld  € 364,00  € 1.435,00  € 4.215,00 

Huizen  € 418,00  € 1.156,00  € 3.166,00 

Huizen 2020 na 
verhoging met 0,5% 

           €       421,00 
 

          €     1.344,00     €     3.856,00 

 
bandbreedte 
*in 61% van de gemeenten liggen de kosten tussen de: 250 en 450 euro. 
**in 60% van de gemeenten liggen de kosten tussen de:  850 en 1.550 euro. 
***in 57% van de gemeenten liggen de kosten tussen de: 2.500 en 4.500 euro. 
 
Voorstel: 
Het gehanteerde percentage, voor het bepalen van de hoogte, van de bouwleges van 2% te 
verhogen met 0,5% tot 2,5%. De leges voor bouwvergunningen van beperkte omvang (tot  
€ 10.000,-) blijven op het huidige niveau.  
De overige tarieven opgenomen in het Hoofdstuk Omgevingsvergunning van de 
legesverordening worden inflatoir bijgesteld met 2,3%. 
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1.7.4 ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN 
Bepalen van de hoogte van de opbrengst in de onroerende zaakbelastingen 2021. 

1.7.4.1 OPBRENGST OZB BIJ ONGEWIJZIGD BELEID  
Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstuk 4 punt 6.5 
De lasten voor burgers en bedrijven dienen laag gehouden te worden en mogen maximaal stijgen met 
de inflatie, met uitzondering van de rioolheffing. 
 
De opbrengst 2021 in de onroerende zaakbelastingen is, inclusief het accres, bepaald op 
€ 4.871.967,-. Het accres bestaat uit de meeropbrengst voortvloeiende uit te realiseren nieuwbouw 
verbouw en sloop in 2020.  
De trendmatige verhoging voor 2021 is vastgesteld op 2,3%. De hieruit voortvloeiende meeropbrengst 
bedraagt ca. € 109.505,-. De jaarschijven volgende op de begroting 2020 zijn doorgerekend met 2%. 
Ter bepaling van de gedachten zijn de financiële effecten van dit voorstel vanuit het 
begrotingsperspectief bezien als volgt weer te geven:  
 
Tabel 11: OZB opbrengst 2020. 
Geraamde 
opbrengst 2020  

Toevoeging 
Accres 2020 

Bijstelling 
2,3% 

Opbrengst 
2021 

€ 4.761.069,- € 1.393,- € 109.505,- 
 

€ 4.871.967,- 

1.7.4.2 DEFINITIEVE VASTSTELLING TARIEVEN OZB 2021 
De aanslagen in de onroerende zaakbelastingen en de (WOZ) beschikkingen worden in het eerste 
kwartaal van 2021 verzonden. De uitgangspunten omtrent de gewenste opbrengsten liggen vast zoals 
hiervoor is weergegeven.  
Het is een jarenlang gebruik om eindcontroles van de WOZ taxaties af te wachten alvorens de 
definitieve (OZB) tarieven te berekenen en door uw Raad te laten vaststellen. In de uiteindelijke 
tariefvaststelling wordt namelijk naast de trendmatige aanpassing met 2,3% en de toevoeging van het 
accres rekening gehouden met de stijging van het totaal aan WOZ-waarden.  
In tabel 12 en 13 is de berekening cijfermatig inzichtelijk gemaakt. 
 
De diverse (eind)controles op de taxaties voor de WOZ worden in oktober/november afgerond. De 
prijzen op de woningmarkt stijgen fors. Bij de vorige taxatieronde in de periode 1 januari 2018 tot 
1 januari 2019 was sprake van een stijging van de prijzen op de woningmarkt met ca 8%. Nu 
constateren wij een verdere stijging van de prijzen op de woningmarkt. Op het moment van schrijven 
wordt in de voorliggende periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 rekening gehouden met een stijging 
van ca 7%. Wij stellen u voor het tarief voor woningen voorlopig lager vast te stellen met 7% vanwege 
de verwachte waardestijging. De inschatting is gebaseerd op interpretatie van cijfers van de NVM, het 
Kadaster en het CBS en de Huizer ervaringscijfers uit de marktanalyse. Bij niet-woningen is nog geen 
verantwoorde inschatting te maken van een waardestijging of -daling. Deze tarieven worden 
voorshands aangepast met de inflatiecorrectie van 2,3%.  
In uw vergadering van 10 december 2020 kunnen de tarieven worden bijgesteld op het tarief niveau 
dat noodzakelijk is om de gewenste opbrengst te generen. Dit kan afwijken van de nu voorgestelde 
aanpassingen die als indicatief moeten worden beschouwd. Aangezien het hier uitvoering betreft, 
wordt de wijze van presentatie afgestemd met de agendacommissie. 
 
Bij de definitieve vaststelling van de tarieven wordt vanwege de tariefdifferentiatie tussen woningen en 
niet-woningen rekening gehouden met de waardeontwikkeling in beide categorieën. 
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Tabel 12: Omrekening tarieven naar percentage van de waarde. 
Omschrijving 
Belasting 
 

Tarieven 2020 
 

Tarieven 2020 
Trendmatig 
aangepast met 
2,3% 

Tarieven 2020 
Bij woningen een 
correctie van –7% 
vanwege een verwachte 
waardestijging.  

Voorlopige 
tarieven 2021 

OZB woning 
eigenaar 

0,0544% 0,0557% 0,0518% 0,0518% 

OZB niet 
woning 
eigenaar 

0,1479% 0,1513% n.v.t. 0,1513% 

OZB niet 
woning 
gebruiker 

0,1225% 0,1253% n.v.t. 0,1253% 

 
Een reële vergelijking van de OZB tarieven voor woningen tussen gemeenten is moeilijk vast te 
stellen. De belastingopbrengst is namelijk gelijk aan het tarief maal de grondslag (WOZ waarde). 
Gemeenten met een lage totale WOZ waarde moeten voor eenzelfde opbrengt dus een hoger tarief 
vaststellen dan gemeenten met een relatief hoge totale WOZ waarde. De hoogte van de OZB kan 
vanuit de belastingbetaler het best vergeleken worden aan de hand van de hoogte van de aanslag 
voor een woning van een gemiddelde waarde in die gemeente. Deze OZB aanslag varieert landelijk 
bezien van € 121,- op Texel tot € 815,- in Bloemendaal. Op Texel worden de belastinginkomsten 
overigens voor een belangrijk deel uit de Toeristenbelasting gegenereerd. Bloemendaal heeft geen 
uitzonderlijk hoog tarief, maar de huizen zijn er wel uitzonderlijk duur. Dit laatste beïnvloedt de 
gemiddelde waarde en hiermee de opbrengst. In Huizen bedraagt de hoogte van de gemiddelde 
aanslag in 2020 € 175,-,- met een gemiddelde woningwaarde in Huizen van € 322.000,-. Landelijk ligt 
de gemiddelde aanslag op € 295,-. In 56 procent van de gemeenten ligt de gemiddelde aanslag 
tussen de 250 en 350 euro. 
 
Tabel 13 geeft het beeld van de hoogste en laagste gemiddelde aanslag 2020 OZB voor woningen. 

 
 
 
Voorstel: 
De opbrengst in de onroerende zaakbelastingen (en de tarieven 2021) voor 2021 trendmatig bij 
te stellen met 2,3%. Bij woningen wordt een stijging verwacht van de waarden van 7%. Het 
tarief wordt met een gelijk percentage verlaagd. De tarieven dienen (voorlopig) als volgt te 
worden aangepast: 
- OZB woning eigenaar 0,0518% van de WOZ waarde (was 0,0544% van de WOZ waarde) 
- OZB niet woning eigenaar 0,1513% van de WOZ waarde (was 0,1479% van de WOZ waarde) 
- OZB niet woning gebruiker 0,1253% van de WOZ waarde (was 0,1225% van de WOZ waarde); 
De definitieve tarieven vaststellen in uw vergadering van 10 december 2020 (presentatie na 
afstemming met de agendacommissie) zodra de WOZ waarden bekend zijn en alle controles op 
de hertaxaties in het kader van de Wet WOZ zijn uitgevoerd.  
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1.7.5 REINIGINGSHEFFINGEN (AFVALSTOFFENHEFFING) 
Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstuk 4 punt 6.7 en 6.8 
De kosten van straatreiniging worden voor de helft verdisconteerd in de riool- en afvalstoffenheffing, 
waarvan 30% in de rioolheffing en 20% in de afvalstoffenheffing. 
Er wordt een egalisatievoorziening getroffen voor de afvalstoffenheffing van maximaal €100.000,- om 
jaarlijkse schommelingen in de tarieven van de GAD (Grondstoffen- en Afvalstoffendienst regio Gooi 
en Vechtstreek) te dempen en zo mogelijk te voorkomen. 
 
Bij de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van het verhaal van 100% dekking van de hiermee 
samenhangende kosten. Het belangrijkste deel van de kosten bestaat uit de declaratie van de Regio. 
Ook de kosten van het verlenen van kwijtschelding worden verdisconteerd in de tarieven. Bij het 
laatstgenoemde aspect wordt rekening gehouden met een percentage van 5,1.  
 
Jaarrekening GAD 
In tegenstelling tot eerder jaren gaf de jaarrekening 2019 van Regio Gooi en Vechtstreek geen 
financiële meevaller. Concreet betekent dit dat de begroting een beter beeld geeft van de werkelijke 
kosten en in die zin ook de kosten op een hoger niveau liggen. De door het Rijk ingevoerde 
afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval en het storten van afval maakt de noodzaak 
tot minder restafval nog steeds een aandachtspunt. De ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt zijn in 
2020 verslechterd en zetten zich naar aller waarschijnlijkheid in 2021 door. Dit betekent dat de 
verwerkingskosten verder stijgen en dat de inkomsten van grondstoffen verder dalen als gevolg van 
(wereld)marktontwikkelingen. Hierdoor komt meer druk op het totale kostenplaatje van de 
afvalinzameling. Het zwaartepunt in de uitvoering zal in 2021 liggen op het verhogen van de efficiëntie 
en effectiviteit.  
 
Ontwikkeling tarieven 
Het zal duidelijk zijn dat de effecten van het terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner 
“als VANG doelstelling (van afval naar grondstof)” nu zeker een extra gunstig effect heeft op de 
financiële bijdrage aan de Resultaat verantwoordelijke eenheid (RVE) van de GAD. Zonder deze 
maatregel zou er een financieel hogere bijdrage noodzakelijk zijn voor de RVE GAD. In de periode 
2020 tot en met 2025 worden nadere plannen uitgewerkt die zich richten op nascheiding, kwaliteit, 
innovaties en lokale bedrijvigheid.  
 
Tarieven 2021 
De autonome ontwikkelingen in de begroting van de GAD, het ten laste brengen van 20% van de 
kosten van straatreiniging in de afvalstoffenheffing en het verdisconteren van de kwijtschelding (5,1%) 
in het tarief leidt tot een verhoging van 9,7% ten opzichte van 2020. Hierbij wordt de voorziening 
€159.603,- volledig ingezet om de tariefstijging te beperken.  
 
Tabel 14: Tarieven afvalstoffenheffing. 
 2020 2021 
Eenpersoonshuishoudens  € 227,04  € 248,89 

Meerpersoonshuishoudens  € 302,64  € 331,86 
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tabel 15: Verloop tarieven afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens. 

  
 
Voorstel:  
De tarieven voor de afvalstoffenheffing 2021 vaststellen op € 331,86 (was € 302,64) voor 
meerpersoonshuishoudens en voor eenpersoonshuishoudens op € 248,89 (was € 227,04). Uit de 
voorziening een bedrag te onttrekken van € 160.000,-. In de voorziening wordt vervolgens geen 
bedrag meer aangehouden. 
 
1.7.6 RIOOLHEFFING 
Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstuk 4.6.6 en 6.7 
Overeenkomstig het bestaande beleid wordt de rioolheffing in de komende periode verhoogd met de 
inflatiecomponent 2,3% plus 0,6%. De extra verhoging met 0,6% volgt uit het Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) en heeft betrekking op de kosten van riolering in het uitbreidingsplan 
Oostermeent. 
De kosten van straatreiniging worden voor de helft verdisconteerd in de riool- en afvalstoffenheffing, 
waarvan 30% in de rioolheffing en 20% in de afvalstoffenheffing. 
 
Ontwikkelingen afgelopen jaren 
De exploitatie is gebaseerd op het Verbreed gemeentelijk Rioolplan 2016-2025. Op basis van de 
beschikbare gegevens is bij de vaststelling Verbreed gemeentelijk Rioolplan het percentage voor de 
inhaalslag bij rioolvervanging bepaald op 0,6%.  
 
Tarief 2021 
Rekening houdende met de omschreven structurele effecten vanaf 2017, de verhoging met de 
inflatiecorrectie 2,3%, rioolvervanging 0,6% en de toerekening van de kosten straatreiniging (30%) 
wordt het tarief bepaald op € 225,30 (was € 218,95).  
 
Voorstel:  
Het tarief in de rioolheffing, vast te stellen op € 225,30 (was € 218,95).  
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1.7.7 PRECARIOBELASTING 
Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstuk 4 punt 6.5 
De lasten voor burgers en bedrijven dienen laag gehouden te worden en mogen maximaal stijgen met 
de inflatie, met uitzondering van de rioolheffing. 

1.7.7.1 CORONA GERELATEERDE MAATREGELEN  
De horeca in onze gemeenten hebben de deuren moeten sluiten vanaf 16 maart jl. en zo ook de 
terrassen. Per 1 juni jl. konden de terrassen in beperktere vorm in gebruik worden genomen. Ondanks 
dat van gemeentewege is meegewerkt aan mogelijkheden tot uitbreiding van de terrassen zijn de 
financiële gevolgen van de getroffen corona-maatregelen aanzienlijk. Wij hebben met toepassing van 
de hardheidclausule besloten horecaondernemers in 2020 niet te belasten in de precarioheffing voor 
terrassen. Hiermee is een bedrag gemoeid van ca. € 14.500,-. De aanslagen zijn opgelegd in januari, 
met toepassing van de eerdergenoemde hardheidclausule heeft in juni intrekking van de aanslagen en 
restitutie plaatsgevonden van de betaalde aanslagen.  
In de precariobelasting worden naast terrassen ook uitstallingen op gemeentegrond en veelal mobiele 
verkooppunten van (etens)waren betrokken. Ten aanzien van eerstgenoemde kan gedacht worden 
aan reclame-uitingen en uitstallingen bijvoorbeeld van groentestellingen voor de gevel van de winkel.  
In deze categorieën kan gesteld worden dat in algemene zin een directe benadeling vanuit de corona-
maatregelen niet speelde. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van nadelige gevolgen voor de 
ondernemers dan kunnen hier in een individueel geval via de hardheidclausule op een passende wijze 
maatregelen voor worden getroffen. 

1.7.7.2 PRECARIOBELASTING ALGEMEEN 
Een belangrijk onderdeel in de precarioheffing zijn de tarieven voor het in gebruik nemen van 
gemeentegrond. Hieronder vallen reclame uitingen zoals borden, goederen en terrassen op 
gemeentegrond. Ook de ingenomen commerciële standplaatsen vallen hieronder. Hoewel er een 
opbouw in de tarievenstructuur bestaat wordt veelal uitgegaan van de seizoengebonden tarieven. 
Hierbij wordt in het tarief rekening gehouden met een gemiddeld gebruik. Bij een terras is dit 
6 maanden en bij uitstallingen 7 maanden. Bij standplaatsen is geen toegerekend tarief van 
toepassing. Hier kan concreet gekozen worden voor het aantal dagen per week dat een standplaats 
wordt ingenomen. De opbouw van de tarieven is hierop gebaseerd. Jaarlijks vindt een controle plaats 
vanuit de belastingadministratie op de uitstallingen op gemeentegrond. Hoewel er formeel zones zijn 
vastgesteld waar reclame uitingen en uitstallingen kunnen worden geplaatst voor winkels is de praktijk 
dat veel wordt gedoogd. Uitsluitend in situaties dat er voor de openbare diensten een gevaarlijke 
situatie ontstaat of overlast in het algemeen, wordt er gehandhaafd. Voor terrassen en commerciële 
verkoopstandplaatsen moet een vergunning worden aangevraagd waarin de gebruiksoppervlakte 
wordt vastgelegd. 
Wij kennen een gematigd tarievenbeleid waarmee wij rekening houden met onder andere de 
ondersteunende rol van terrassen t.a.v. de toeristische functie in ons dorp. Conform bestaand beleid 
stellen wij u voor de tarieven van 2021 aan te passen met de inflatie correctie van 2,3%.  
 
Tabel 16 : tariefsaanpassing precariobelasting reclame uitingen en terrassen  
Omschrijving Tarief 2017 Tarief 2018 Tarief 2019 Tarief 2020 Tarief 2021 
Reclame uitingen  
ed. per m2 per 
maand  

 € 3,76  € 3,79  € 3,87  € 3,96  € 4,05 

Terrassen per m2 
per maand  

 € 1,46  € 1,47  € 1,50  € 1,54  € 1,57 

 
Voorstel:  
De tarieven voor reclame uitingen ed. op gemeentegrond conform de bestaande beleidslijn te 
verhogen tot € 4,05 per m2 (was € 3,96) en voor terrassen tot € 1,57 per m2 (was € 1,54). 
Het betreffen tarieven per maand. De hieraan gerelateerde tarieven worden hiermee in 
verhouding gebracht: Seizoen terras 6 maanden € 9,44 (was € 9,24) en uitstallingen 7 maanden 
€ 28,38 (was € 27,72); De overige tarieven trendmatig aanpassen met 2,3%. 
 
1.7.8 MARKT 
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Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstuk 4.6.11 
De dinsdagmarkt op de Oostermeent zal worden vervangen door een nieuw standplaatsenbeleid, 
waardoor het tekort aan inkomsten op deze markt kan worden beperkt. 
 

1.7.8.1 CORONA GERELATEERDE MAATREGELEN EN DE HUIZER MARKTEN 
De marktkooplieden betalen in de vorm van marktgelden een vergoeding aan de gemeente voor het 
verkrijgen van een standplaats op de markten in Huizen. Het nemen van de nodige hygiëne- 
maatregelen maakte dat in tegenstelling tot vele markten in Nederland de Huizer markten tijdens de 
Corona-maatregelen konden blijven functioneren. Vanwege een zekere spreiding en aanpassing van 
het gebied konden de marktkramen op verantwoorde wijze worden geplaatst. Het verzenden van de 
facturen is verzet van april naar augustus. Dit vanwege de onzekere omstandigheden voor de 
marktkooplieden. In die situaties dat onverhoopt toch sprake is van nadelige gevolgen, door de 
Coronamaatregelen veroorzaakt, kan bij een individuele standplaatshouder met toepassing van de 
hardheidclausule tegemoet worden gekomen aan de gevolgen.  
 

1.7.8.2 MARKTEN ALGEMEEN 
In de Belastingnota voor het jaar 2020 is al aangegeven dat ten aanzien van het opheffen van de 
Oostermeentmarkt is afgeweken van het collegeprogramma. De nodige maatregelen zijn hierbij 
getroffen om de kosten van de exploitatie naar beneden bij te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan 
de inzet van de marktmeester en het in verhouding brengen van de toegerekende kosten uit de 
financiële administratie met de omvang van de markt. De markt vervult met name de functie om de 
levendigheid in het winkelcentrum (Oostermeent) te bevorderen.  
De zaterdagmarkt op het Oude Raadhuisplein is een populaire markt waarbij de bezettingsgraad geen 
probleem vormt. 
De tarieven worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,3%. 
 
Voorstel: 
Tarieven voor een standplaats op de zaterdagmarkt vast te stellen als volgt :€ 58,37 per m2 
(was € 57,05) per jaar, € 5,35 per m2 (was € 5,25) per maand en € 1,25 per m2 (was,1,20) per 
dag. 
Tarieven voor een standplaats op de dinsdagmarkt (Oostermeentmarkt) vast te stellen als volgt 
€ 43,03 per m2 (was € 42,06) per jaar, € 3,99 per m2 (was € 3,90) per maand en € 1,00 per m2 
(was € 0,95) per dag. De dagtarieven zijn extra verhoogd vanwege de indexering over meerdere 
jaren in relatie tot de noodzaak van hanteerbare tarieven. 
 
 

1 .7.9 TOERISTENBELASTING 

1.7.9.1 CORONA GERELATEERDE MAATREGELEN EN TOERISTENBELASTING 
Anders dan bij precariobelasting, vormt de toeristenbelasting geen directe last voor ondernemers, 
maar wordt de toeristenbelasting in rekening gebracht bij de bezoekers en vervolgens door de 
ondernemers afgedragen aan de gemeente. De afrekening in 2020 van de door bezoekers aan de 
ondernemers afgedragen belasting in 2019 was dan ook geen probleem. De verrekening van de 
voorlopige aanslag 2019 met de definitief vastgestelde aanslag vond jl. april plaats. De hoogte van de 
op te leggen voorlopige aanslagen in de toeristenbelasting voor 2020 was in april nauwelijks te 
bepalen. De impact van de corona-crisis op de bezoekersaantallen was groot. De verruiming van de 
getroffen maatregelen maakte dat langzaam de toeristische sector weer op gang komt. Het opleggen 
van de voorlopige aanslagen is dan ook opgeschort tot augustus 2020. Ook op dat moment bestond 
nog niet de gewenste duidelijkheid zodat de voorlopige aanslagen voorshands op een lager bedrag 
dan gebruikelijk zijn vastgesteld. Met gebruikmaking van de aangifte die bij de aanvang van 2021 
wordt verzonden zal de definitieve aanslag 2020 in april 2021 op het juiste bedrag kunnen worden 
vastgesteld. Het kabinet heeft besloten gemeenten voor de periode 1 maart tot en met 1 juni 2020 te 
compenseren voor het verlies aan inkomsten uit de toeristenbelasting. Voor de gemeente Huizen is de 
compensatie bepaald op € 16.000,-.  

1.7.9.2 TOERISTENBELASTING ALGEMEEN 
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Het tarief voor overnachtingen op campings en in pleziervaartuigen (passanten jachthaven) is met 
ingang van 2017 verhoogd van € 1,25 naar € 1,35. De onderliggende reden dat het tarief niet jaarlijks 
wordt aangepast is gelegen in de hanteerbaarheid van het tarief voor de ondernemer. In de 
Belastingnota 2012 is aangegeven dat telkens na een periode van vijf jaar bezien wordt of een 
aanpassing van het tarief verantwoord is. De eerstvolgende afweging zal conform dit beleid 
plaatsvinden in 2021 (voor het belastingjaar 2022). Op dat moment zal een afweging gemaakt worden 
waarbij gekeken wordt naar de te hanteren tarieven in de regio. In 2017 is hotel Hampshire hotel-
Newport failliet verklaard. Het is niet ondenkbaar dat de hotel functie in de toekomst onder de nieuwe 
eigenaar wordt hersteld. Op dit moment is het gezien de mogelijke opties onvoldoende duidelijk om op 
deze ontwikkelingen vooruit te lopen. Camping de Woensberg is sinds kort van eigenaar gewisseld. 
Plannen met de camping in de recreatieve sfeer worden dit jaar nog aan de gemeenten Blaricum en 
Huizen voorgelegd. Tijdens de corona-crisis was de camping niet geopend. Beide ontwikkelingen zijn 
uiteraard van belang voor de opbrengsten in de toeristenbelasting in de toekomst.  
 
Voor overnachtingen in hotels etc. geldt een percentage van de overnachtingprijs (2%). Dit percentage 
behoeft niet te worden verhoogd omdat dit gekoppeld is aan de marktwerking van de overnachtingsprijs. 

1.7.9.3 AANSLAGGRENS TOERISTENBELASTING 
De Huizer verordening Toeristenbelasting kent een zogenaamde efficiëntie vrijstelling. De gedachte 
hierbij is dat de controlekosten in juiste verhouding moeten staan tot de te generen opbrengst. In het 
verlengde hiervan moeten kleine initiatieven niet geconfronteerd worden met een niet in verhouding 
staande administratieve lastendruk. Om te voorkomen dat in dergelijke situaties een ongewenste 
belastingplicht ontstaat, geldt een ondergrens van € 250,-. Dit is niet van toepassing voor de 
watertoeristenbelasting vanwege directe afdracht aan de bron.  
 
Voorstel:  
De tarieven op € 1,35 per overnachting op een camping, boot etc. en 2% van de overnachtingsprijs 
bij hotels etc. handhaven. Na een periode van 5 jaar (vanaf belastingjaar 2022) bezien of een 
verdere tariefsverhoging gerechtvaardigd is. 
 
1.7.10 BEDRIJFSINVESTERINGSZONES (BIZ) 
BIZ in de gemeente Huizen 
Vanaf 2012 kent de gemeente Huizen een BIZ-heffing in het centrumgebied 
Zowel de gemeente als de ondernemers hebben belang bij investeringen in een aantrekkelijk 
centrumgebied. In die zin wordt gezamenlijk opgetrokken en kunnen afspraken gemaakt worden 
tussen de gemeente en ondernemers over elkaars verantwoordelijkheden. Een BIZ bevordert het 
ondernemersklimaat. Doordat iedereen financieel bijdraagt verdwijnen de freeriders en is er meer 
budget voor een langere periode (maximaal 5 jaar) waardoor de slagkracht en de continuïteit 
toenemen. De opgedane positieve ervaringen waren voor stichting ’t Hart van Huizen aanleiding te 
verzoeken om continuering van de BIZ voor de periode 2017 tot en met 2021 (maximale periode van 
5 jaar).  
 
Ook het einde van dit tijdvak komt in zicht. De perikelen waarmee de ondernemers werden 
geconfronteerd tijdens de corona maatregelen maakte dat de voorbereiding voor een eventuele 
volgende BIZ periode minder soepel is verlopen. De geplande kickoff in april kon fysiek niet doorgaan. 
Hiervoor in de plaats is aan het bestuur van de Stichting ’t Hart voor Huizen informatie ter beschikking 
gesteld om de voorbereidende werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het uiteindelijke verzoek om 
continuering van de BIZ zal vanuit genoemde stichting moeten komen. Het bestuur heeft zich positief 
uitgesproken over het continueren van de BIZ voor de periode 2022 t/m 2026. Het onderliggende plan 
zal eerst door ons worden beoordeeld alvorens de verordening die de heffing mogelijk maakt aan uw 
raad wordt voorgelegd. Een voorstel tot vaststelling van de nieuwe BIZ verordening voor de periode 
2022 t/m 2026 zal naar verwachting in het eerste halfjaar 2021 aan u kunnen worden voorgelegd.  
 
Alvorens de heffing daadwerkelijk in werking kan treden moeten de winkeliers zich nog uitspreken via 
een draagvlakonderzoek. 
 
De Wet BIZ stelt drie voorwaarden voor aantoonbaar draagvlak bij de ondernemers: 
1) De respons van de bijdragenplichtigen (schriftelijke stemming) is minimaal 50%; 
2) Van de respondenten is minimaal tweederde voor de invoering; 
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3) Nu gekozen is voor de WOZ waarde als heffingsmaatstaf is de totale WOZ waarde van belang 
in de meting. De WOZ waarde van de voorstemmers moet groter zijn dan van de 
tegenstemmers. 

Duidelijk is dat de voorwaarden zwaar zijn alvorens de verordening daadwerkelijk van kracht wordt. 
 
Afhankelijk van de uitkomsten van het draagvlakonderzoek is de heffing al dan niet geformaliseerd.  
 
De BIZ-bijdrage in de lopende periode wordt geheven naar een percentage van de WOZ-waarde van 
het belastingobject naar de vastgestelde waarde voor 2016 (waarde per 1 januari 2015). Voorts zijn er 
al naar gelang het belang twee gebieden (ringen) aangewezen. De tarieven zijn eenmalig voor de 
gehele periode vastgesteld. In de voorbereidende periode moet bezien worden of de gehanteerde 
tarieven structuur verder verfijnd moet worden. In ieder geval moet ook weer naar de gebiedsindeling 
gekeken worden zodat de lasten die met de BIZ bijdrage gemoeid zijn zo eerlijk mogelijk verdeeld 
worden in relatie tot het profijt. . In overleg met Stichting ’t Hart van Huizen is een jaarlijkse verhoging 
van de tarieven afgestemd (2%) en vastgelegd in de “verordening Bi-zone centrumgebied Huizen 
2017”. 
 
een belastingobject gelegen binnen ring A: 
voor het kalenderjaar: 2017 2018 2019 2020 2021 
een percentage van de WOZ-waarde: 0,28% 0,2856% 0,2913% 0,2971% 0,3030% 
met een minimumbedrag van € 450,- € 459,- € 468,- € 477,- € 486,- 
en een maximumbedrag van € 1.350,- € 1.377,- € 1.404,- € 1.432,- € 1.460,- 
 
een belastingobject gelegen binnen ring B: 
voor het kalenderjaar: 2017 2018 2019 2020 2021 
een percentage van de WOZ-waarde: 0,18% 0,1836% 0,1872% 0,1909% 0,1947% 
met een minimumbedrag van € 300,- € 306,- € 312,- € 318,- € 324,- 
en een maximumbedrag van € 600,- € 612,- € 624,- € 636,- € 648,- 
 
De daadwerkelijk ontvangen belastinggelden worden via een subsidie uitgekeerd aan de stichting 
’t Hart van Huizen. Oninvorderbare posten worden niet uitgekeerd. Ook wordt jaarlijks een bedrag aan 
perceptiekosten doorberekend.  
 
Bezwaarschriften 
In het vierde jaar van de tweede periode zijn 4 administratieve bezwaarschriften ingekomen. Er is 
geen beroep ingesteld.  
 
Kennis nemen van: 
De BIZ is in algemene zin een succes in de gemeente Huizen. De winkeliers en gemeente 
dragen zo samen bij aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van het centrumgebied. Het 
initiatief voor de invoering van een derde BIZ periode ligt bij de stichting ’t Hart van Huizen.  
Het bestuur heeft zich positief uitgesproken over het continueren van de BIZ voor de periode 
2022 t/m 2026. Een eventueel voorstel tot vaststelling van een BIZ verordening voor de periode 
2022 t/m 2026 zal in de eerste helft van 2021 aan u worden voorgelegd.  

 
1.7.11 HAVENGELDEN 
De regeling rond het in rekening brengen van liggelden is gebaseerd op het privaatrecht en in die zin 
een verantwoordelijkheid van ons college. Om u inzicht te geven in het tarievenverloop worden de 
aanpassingen in de tarieven jaarlijks via de Belastingnota aan u ter inzage voorgelegd. De gemeente 
begeeft zich met de exploitatie van de haven op een privaat marksegment. De tarieven voor 2021 
verhogen wij met de inflatiecorrectie van 2,3%. De gevolgen voor de meest in het oog springende 
tarieven van de ligplaatshouders en de passagiersvaartuigen zijn hieronder weergegeven.  
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Voor pleziervaartuigen voor elke volle m2 ligbox: 
1. Zomertarief: voor de periode 1 april 2020 t/m 31 oktober 2020 € 25,90 (was € 25,30) 

2. Wintertarief: voor de periode 1 november 2020 t/m 31 maart 
2021 

€ 9,55 (was € 9,35) 

3. Jaartarief: voor de periode 1 april 2020 t/m 31 maart 2021 € 34,90 (was € 34,10) 
 
voor passagiersvaartuigen 
Lengte vaartuig 0-60 meter € 138,90 (was € 135,80)  
Lengte vaartuig 60-90 meter € 224,40 (was € 219,35) 
Lengte vaartuig 90-110 meter € 256,45 (was € 250,70) 
Lengte vaartuig 110-120 meter € 277,80 (was € 271,55) 
Lengte vaartuig > 120 meter € 320,55 (was € 313,35) 
 
Kennis nemen van:  
De tarieven zoals deze zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden Haven- en liggelden en 
de Algemene voorwaarden passagiersvoertuigen worden verhoogd met 2,3%.  
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1.8 HERZIENING GEMEENTELIJK BELASTINGGEBIED 
 
Afgelopen mei is het ambtelijk rapport Herziening gemeentelijke belastinggebied aan de Tweede 
Kamer aangeboden, als onderdeel van het bouwstenentraject voor een beter belastingstelsel. 
“geïnitieerd door de Staatssecretaris van Financiën”. Het rapport presenteert beleidsopties voor het 
gemeentelijke belastinggebied die elk uit verschillende bouwstenen bestaan. 
 
Samengevat gaat het om: 

- verruiming van het gemeentelijk belastinggebied door een belastingschuif van Rijk naar 
gemeenten. De indicatieve omvang hiervan ligt tussen de € 4 en 6 miljard. Daarbij neemt het 
gemeentefonds met eenzelfde bedrag af en worden inwoners gecompenseerd door lagere 
inkomstenbelasting. Invullen van deze belastingschuif door gemeenten kan via herinvoering 
van de OZB-gebruikers woningen en/of ingezetenenheffing. 

- verbreden van de belastinggrondslag door het afschaffen van één of meer 
waarderingsuitzonderingen voor de WOZ/OZB. 

- Moderniseren van de belastingmix door de toeristenbelasting anders vorm te geven en de 
hondenbelasting af te schaffen. Huizen heft overigens sinds 2001 geen belasting meer over 
hondenbezit. 

 
De bouwstenen voor de herziening van het gemeentelijke belastinggebied zijn bedoeld voor het 
volgende kabinet. Politieke weging ervan zal tijdens de formatie moeten gebeuren. Voor zover de 
plannen tot uitwerking komen zal dit voor het eerst per 2022 kunnen geschieden. Het ligt in de lijn van 
de verwachtingen dat de maatregelen geleidelijk worden ingevoerd.    
 
Bronnen: diverse publicaties VNG, rapport commissie Financiële Ruimte voor gemeenten COELO, 
atlas 2020 en de mei circulaire gemeentefonds 2020.  
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