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Voorstel 

 

Op basis van de Belastingnota (bijlage 1): 

1. instemmen met de hieronder opgenomen beslispunten (A t/m L); 

2. de onder de kop “Bijlagen” onder de punten 2 tot en met 10 genoemde belastingverordeningen 

 vaststellen overeenkomstig de bijgevoegde betreffende raadsbesluiten.  

 

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

Jaarlijks wordt het te voeren beleid betreffende de gemeentelijke heffingen, de inning van de belasting- 

gelden en de uitvoering van de Wet WOZ in een belastingnota (bijlage 1) aan u voorgelegd. Bij de 

tariefvoorstellen wordt uitgegaan van bestaand beleid en wat in het coalitieakkoord en de nota van 

uitgangspunten is opgenomen. In de belastingnota treft u de onderbouwing aan op de onderstaande 

beslispunten. 

 

Argumentatie

A. Onroerende-zaakbelastingen  

De opbrengst in de onroerende-zaakbelastingen (en de tarieven 2020) voor 2021 trendmatig bij stellen 

met 2,3% en aanvullend vanwege stijgende prijzen op de woningmarkt het eigenarentarief woningen met 

7% verlagen. De tarieven van niet woningen voorshands uitsluitend verhogen met de inflatiecorrectie van 

2,3%. De tarieven vaststellen als volgt: eigenarenheffing woningen 0,0518% van de WOZ waarde (was 

0,0544% van de WOZ waarde), eigenarenheffing niet-woningen 0,1513% van de WOZ waarde  

(was 0,1479% van de WOZ waarde) en gebruikersheffing niet-woningen 0,1253% van de WOZ waarde 

(was 0,1225% van de WOZ waarde). 

De definitieve tarieven vaststellen in uw vergadering van december 2020 (presentatie na afstemming met 

agendacommissie), zodra de WOZ waarden bekend zijn en alle controles op de hertaxaties in het kader 

van de Wet WOZ zijn uitgevoerd. De mate waarin de tariefsaanpassing zal plaatsvinden is o.a. afhankelijk 

van de werkelijke waarde-ontwikkeling (binnen de categorieën woningen en niet-woningen) rekening 

houdende met voorkomende waardecorrecties. De nu (voorlopig) vast te stellen tarieven zijn gebaseerd op 

aannames in de waardeontwikkeling. 
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B. Leges 

De in de legesverordening opgenomen tarieven, behoudens de producten welke aan een wettelijk tarief 

zijn gebonden of waarvoor afwijkend beleid is vastgesteld, verhogen met een inflatiecorrectie van 2,3% en 

zoveel mogelijk op hanteerbare bedragen af te ronden.   

 

 Leges Burgerzaken 

- De tarieven voor uittreksels welke worden verstrekt door de afdeling burgerzaken en gelijkwaardige 

dienstverlening bepalen conform wat voor “legesbesluiten akten burgerlijke stand” wordt 

voorgeschreven. Het huidige tarief (2020) is vastgesteld op € 13,80. Het tarief voor 2021 is nog niet 

bekend. In de gemeentelijke legesverordening is een redactie opgenomen die er in voorziet dat na 

vaststelling, het wettelijk voorgeschreven bedrag kan worden gehanteerd.   

- De tarieven voor reisdocumenten afstemmen op de conform art. 6 Besluit paspoortleges vastgestelde 

maximumtarieven naar beneden afgerond op een veelvoud van vijf eurocent. De bedragen zijn voor 

2020 bepaald op:  

a) € 73,20 voor paspoorten boven de 18 jaar en € 55,35 voor personen beneden de leeftijd van 18 

jaar.  

b) € 58,30  voor identiteitskaarten boven de 18 jaar en € 30,70 voor personen beneden de leeftijd 

van 18 jaar.   

De tarieven voor 2021 zijn nog niet bekend. In de gemeentelijke legesverordening is een redactie 

opgenomen die er in voorziet dat na vaststelling, de wettelijk voorgeschreven bedragen kunnen 

worden gehanteerd.   

- Het tarief voor het verstrekken van een rijbewijs vaststellen op het voorgeschreven maximum naar 

beneden afgerond op een veelvoud van vijf eurocent. Het huidige tarief voor het verstrekken van een 

rijbewijs is bepaald op € 40,65. Het tarief voor 2021 van de rijbewijzen is nog niet bekend. De redactie 

van de legesverordening voorziet erin, dat na vaststelling van het maximumtarief het aldus 

vastgestelde tarief toegepast kan worden rekening houdend met de afronding op vijf eurocent naar 

beneden. Voor zover de bovengenoemde tarieven wijziging ondergaan wordt u hiervan in uw 

vergadering van december in kennis gesteld. Publicatie van de tarieven zal t.z.t. op de gebruikelijke 

wijze plaatsvinden.   

 

Huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap 

De verschillende tarieven voor trouwen en geregistreerd partnerschap, rekening houdend met dag en 

tijdstip van de voltrekking in het gemeentehuis, op een aangewezen locatie en bijzondere situaties als 

volgt vaststellen. 

- Tarief van € 485,10 (was € 474,20) voor voltrekkingen overdag op maandag tot en met vrijdag van 

09.00 uur tot 16.30 uur. 

- Tarief voor voltrekkingen op andere dagen en tijden € 849,10 (was € 830,00). 

- Tarief voor de tijdelijke benoeming van een trouwambtenaar € 96,10 (was € 94,00). 

Voorts stellen wij u voor geen leges meer in rekening te brengen voor het aanwijzen van een speciale 

locatie voor het voltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen. 

 

Bouwleges (omgevingsvergunning) 

Het te hanteren percentage voor het bepalen van de hoogte van de bouwleges 

(omgevingsvergunning) van 2% te verhogen tot 2,5% vanaf € 10.000,-. De leges voor bouwactiviteiten 

tot € 10.000,- blijven ongewijzigd op 2%. 

 

C. Afvalstoffenheffing 

De tarieven voor de afvalstoffenheffing 2021 vaststellen op € 331,86 (was € 302,64) voor meerpersoons-

huishoudens  en op € 248,89 (was € 227,04) voor eenpersoons-huishoudens. Uit de voorziening 

afvalstoffenheffing een bedrag van € 160.000,- onttrekken.   

 

D. Rioolheffing 

Het tarief voor 2021 vaststellen op € 225,30 (was € 218,95).  
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E. Marktgelden 

 De tarieven voor de zaterdag en dinsdagmarkt inflatoir bijstellen met 2,3%.  

De dagtarieven worden om hanteerbare tarieven te garanderen niet jaarlijks aangepast. 

De tarieven voor 2021 als volgt vaststellen.  

- Voor een standplaats op de zaterdagmarkt: € 58,37 per m2 per jaar (was € 57,05), € 5,35 per m2 per 

maand (was € 5,25) en € 1,25 per m2 per dag (was € 1,25) vanwege hanteerbare tarieven wordt het 

dagtarief niet jaarlijks aangepast. 

- Voor een standplaats op de dinsdagmarkt (Oostermeentmarkt): € 43,03 per m2 per jaar (was  

€ 42,06), € 3,99 per m2 per maand (was € 3,90) en € 1,00 per dag (was € 1,00) vanwege hanteerbare 

tarieven wordt het dagtarief niet jaarlijks aangepast. 

- de dinsdagmarkt op de Oostermeent blijft gehandhaafd. De kostentoerekening is aangepast waardoor 

het tekort aan inkomsten op deze markt kan worden beperkt.  

 

F. Grafrechten 

De tarieven zoals opgenomen in de verordening op de rechten van de begraafplaats voor 2021 trendmatig 

bijstellen met 2,3%.  

 

G. Precariorechten 

De tarieven voor 2021 inflatoir bijstellen met 2,3%. Voor reclame uitingen e.d. op gemeentegrond betekent 

deze bijstelling met de trend: € 4,05 (was € 3,96) per m2 en voor terrassen € 1,57 per m2 (was € 1,54). 

Het betreffen tarieven per maand. De seizoen gerelateerde tarieven worden als volgt vastgesteld: terras 6 

maanden € 9,44 (was € 9,24) per m2 en uitstallingen 7 maanden € 28,38 (was € 27,72) per m2. 

 

H. Toeristenbelasting 

Het tarief 2021 voor overnachtingen op campings en in mobiele kampeeronderkomens conform de 

bestaande beleidslijn ongewijzigd laten op € 1,35 per persoon per overnachting (tarief is in 2017 voor het 

laatst verhoogd van € 1,25 naar € 1,35 per overnachting). Na een periode van 5 jaar (2022) bezien of een 

verdere tariefsverhoging gerechtvaardigd is. Een tariefsverhoging voor hotels etc. wordt niet voorgesteld, 

omdat een percentage van de overnachtingprijs (te weten 2%) is gekoppeld aan de marktwerking. 

 

I. BIZ 

Bij het vaststellen van de verordening tot het invoeren van een BedrijfsinvesteringZone (BIZ) zijn de 

tarieven vastgesteld voor de lopende periode van 5 jaar (2017 t/m 2021). Een aanpassing van tarieven via 

een wijziging op de verordening behoeft niet ter vaststelling aan u te worden voorgelegd. 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”. 

 

J. Kwijtschelding 

Het zo breed mogelijk toepassen van administratieve lastenverlichting (geautomatiseerde kwijtschelding) 

voor belastingplichtigen bij de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid.   

 

K. Algemeen 

Voor zover de tariefbepaling niet is verbonden aan het beginsel van dekking van de kosten zal waar 

mogelijk een trendmatige aanpassing van de tarieven met (2,3%) plaatsvinden, waarbij mede rekening 

wordt gehouden met hanteerbare bedragen. Indien noodzakelijk worden de diverse 

(belasting)verordeningen redactioneel aangepast en verduidelijkt. 

 

L. Schema aanslagoplegging 

Akkoord gaan met het schema evenals met de geformuleerde uitgangspunten in de aanslagoplegging en 

invordering zoals opgenomen in de “Belastingnota 2021”.

Geheimhouding

Niet van toepassing. 
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Toegankelijkheid

Niet van toepassing. 

 

Alternatieven

Niet van toepassing. 

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing. 

 

Beslistermijn

Gemeentelijke belastingverordeningen behoeven ten aanzien van de bevordering van de rechtszekerheid 

vastgesteld en gepubliceerd te worden voor 1 januari van het jaar waarvoor de tarieven gelden. 

 

Financiële paragraaf

De financiële effecten van het bestaand beleid zijn vertaald in de begroting. 

 

 

Overige Raadsinformatie 

 

Bevoegdheid

Uw raad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vast-

stellen van een belastingverordening (art. 216 Gemeentewet). Hieronder wordt mede verstaan 

(wijzigings)-verordeningen inhoudende tariefsaanpassingen en redactionele aanpassingen.

 

Collegeprogramma

In het coalitieakkoord voor de periode 2018 t/m 2022 zijn de volgende uitgangspunten opgenomen voor 

de Lokale lasten:  

 
4.6.5 De lasten voor burgers en bedrijven dienen laag gehouden te worden en mogen maximaal stijgen 
met de inflatie, met uitzondering van de rioolheffing.  
4.6.6 Overeenkomstig het bestaande beleid wordt de rioolheffing in de komende periode verhoogd met de 
inflatiecomponent + 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.  
4.6.7 De kosten van straatreiniging worden voor de helft verdisconteerd in de riool- en afvalstoffenheffing, 
waarvan 30% in de rioolheffing en 20% in de afvalstoffenheffing.  
4.6.8 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.  
4.6.9 Het nultarief voor hondenbelasting en parkeren blijft behouden.  
4.6.10 Begraafrechten worden jaarlijks met maximaal de inflatie verhoogd, ondanks het feit dat er geen 
sprake is van een kostendekkende exploitatie. 
4.6.11 De dinsdagmarkt op de Oostermeent zal worden vervangen door een nieuw standplaatsbeleid 

waardoor het tekort aan inkomsten  op deze markt kan worden beperkt.

Begroting

Niet van toepassing. 

 

Eerdere besluiten

Onderliggend beleid is weergegeven in de Belastingnota (bijlage 1) en de nota van uitgangspunten. 

 

Voorgeschreven procedure

De nu vast te stellen belastingverordeningen en wijzigingsverordeningen treden in werking na openbare 

bekendmaking op internet (voorgeschreven wijze). 
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Kader- en beleidsnota’s

Niet van toepassing. 

 

Evaluatie

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen

1     “Belastingnota 2021”; 

2.  Verordening marktgelden 2021; 

3.  Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021; 

4.  Verordening rioolheffing 2021; 

5.  Verordening reinigingsheffingen 2021; 

6.  Verordening precariobelasting 2021; 

7.  Verordening toeristenbelasting 2021; 

8.  Verordening watertoeristenbelasting 2021; 

9.  Legesverordening 2021; 

     10.  Verordening begraafrechten 2021; 

     11.   Algemene voorwaarden Haven- en Liggelden gemeente Huizen 2021;  

     12.  Algemene voorwaarden Passagierstarieven gemeente Huizen 2021; 

     13.    Wijzigingen op de leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2020 (ter informatie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies raadscommissie 

 

[in te vullen door raadsgriffier] 

Burgemeester en wethouders, 

  

  

  

  

De secretaris De burgemeester 


