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Voorstel 

 

1. Het percentage van de (WOZ) waarde in de OZB eigenarenheffing woningen vast stellen op 0,0575; 

2.  De percentages van de (WOZ) waarde in de eigenaren- en de gebruikersheffing voor de categorie 

niet-woningen vaststellen op  0,1449 en 0,1200. 

3. De legesverordening 2019 aanpassen op basis van de wijzigingen van de maximale tarieven zoals 

weergegeven in het Besluit paspoortgelden.  

 

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

In de “Belastingnota 2019” is al aangegeven dat de definitieve tarieven in de onroerende-zaakbelastingen 

niet gelijktijdig met de begrotingsbehandeling konden worden vastgesteld. Op het moment van de 

behandeling van de “Belastingnota 2018 “ was de waardering van het onroerend-goed binnen onze 

gemeente nog niet afgerond. Op het moment van indienen van het raadsvoorstel was er onvoldoende 

basis voor een betrouwbare bepaling van de belastingpercentages in 2019. 

Dit voorstel wordt aan u voorgelegd zonder behandeling in de commissie algemeen bestuur en middelen. 

De agenda commissie heeft hiermee ingestemd. Aanvullend wordt een recente tariefsaanpassing van de 

reisdocumenten ter vaststelling voorgelegd.  

 

Verduurzaming gemeentelijke belastingen 

Op 15 november jl. is een motie aangenomen in de Tweede Kamer waarin wordt verzocht, een voorstel te 

ontwikkelen waarmee zonnepanelen standaard buiten de onroerende-zaakbelastingen worden gehouden. 

Voor 2019 zal de eventuele uitkomst van een nog aan te nemen wetswijziging nog geen invloed hebben 

op de vaststelling van de hoogte van de aanslag in de onroerende-zaakbelastingen.    

 

Argumentatie  

ten aanzien van beslispunten 1 en 2 

Afgelopen november is de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ afgerond. De juiste waarde is 

een vast element bij de berekening van de tarieven (percentages). De gewenste opbrengst is wel 

gelijktijdig met de begrotingsbehandeling bepaald. De opbrengst is gebaseerd op die van 2018 bijgesteld 

met de trendmatige ontwikkeling van 2% en aangepast met het accres. De tijdelijke korting zoals werd 

toegepast in de periode 2014 tot en met 2018 vervalt met ingang van 2019.  
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Op basis van de voorlopige uitkomst van de herwaardering zijn door uw raad op 1 november jl. de tarieven 

op de volgende percentages vastgesteld: 

 OZB eigenaar woningen   0,0575 

 OZB eigenaar niet-woning  0,1456 

 OZB gebruiker niet-woningen  0,1201 

Nu voorliggend tariefvoorstel 

Ons huidige voorstel is gebaseerd op door uw raad vastgestelde uitgangspunten zoals opgenomen in de 

belastingnota 2019. Praktisch bezien biedt de december raad de laatste mogelijkheid tot vaststelling van 

de OZB tarieven voor 2019 wanneer tijdige verzending, binnen 8 weken na de aanvang van het 

belastingjaar, wordt voorgestaan.  

 

Waardeontwikkeling  

De positieve verandering op de woningmarkt blijft doorzetten. Landelijk bedroeg het aantal in 2017 
verkochte huizen 245.000. Het verkooprecord van 2006 net voor de economische crisis van bijna  
€ 210.000,- werd hiermee verbroken. Ook in Huizen is duidelijk sprake van een stijgende lijn in de 
verkopen. In 2013 (economische crisis) werden 299 woningen verkocht in 2017 waren dit er 612.  
De krapte op de woningmarkt wordt vertaald in hogere waarden. De waardestijging in Huizen is voor 
woningen bepaald op ca.8%. Bij niet woningen (bedrijven etc). is een lichte stijging van de waarden 
geconstateerd ca. 1,5%. Het beeld hierbij is wat vertroebeld vanwege het onttrekken van niet woningen 
ten gunste van woningbouw.  
 

De Waarderingskamer 

Bij woningen is volgens de beschikbare gegevens van “de Waarderingskamer”* sprake van een 

gemiddelde landelijke stijging in 2017 van 8,3%. Het stijgingspercentage dat “de Waarderingskamer’ 

aangeeft ten aanzien van de landelijke waardeontwikkeling van niet-woningen bedraagt 2%. De genoemde 

percentages van Huizen liggen hiermee in lijn. Ook is in het onlangs gehouden regio overleg belastingen 

gebleken dat de onderlinge verschillen in de waardeontwikkeling binnen de regio gering zijn.   

 

Aan de Waarderingskamer is de benodigde instemming gevraagd om de WOZ waarden aan belang-

hebbenden kenbaar te mogen maken. De uitkomsten van de waardebepaling ligt overigens in lijn met de 

verwachtingen. Het algemeen oordeel van de Waarderingskamer op de kwaliteit van de uitvoering, vanuit 

eerdere controles, luidt (meerjarig) “goed”. Dit is het hoogste predicaat dat wordt toegekend. Meerjarig 

goed wordt door “de Waarderingskamer” gehanteerd als interne richtlijn bij de controles. In een artikel van 

de Gooi en Eemlander van september jl is uitgedragen dat Huizen landelijk tot de vijf gemeenten behoort 

die de Wet WOZ het beste uitvoert. 

* “de Waarderingskamer” houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten. 

 

Toelichting op de berekening van de tarieven 

Het uitgangspunt voor de tariefberekening is de gewenste opbrengst die voor het betreffende jaar in de 

begroting staat. Het bedrag dat in de begroting is opgenomen is als volgt bepaald: De opbrengst van 2018 

wordt verhoogd met de inflatiecorrectie 2%. Toegevoegd wordt het saldo vanwege ingeschatte nieuwbouw 

minus sloop bij woningen en niet-woningen. In de “Belastingnota 2019 is het effect van het vervallen van 

de korting van 10% op de tarieven gedurende de periode 2014 tot en met 2018 toegelicht.  

 

Geraamde 
opbrengst 
2018 

Toevoeging 
Accres 2018 

Bijstelling 
2% 

Opbrengst 
2019 

€ 4.502.248,- €  9.251,- € 90.044,- € 4.601.543,- 
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Het effect van de waardeverandering op de tarieven 

Bij waardeveranderingen van de WOZ objecten, in de periode 1 januari 2017 tot 1 januari 2018, worden  

de tarieven zodanig aangepast dat dezelfde OZB-opbrengst wordt verkregen. De gemiddelde waarde-

verandering verschilt tussen woningen en niet-woningen.  Als de totale waarde van bijvoorbeeld alle 

woningen stijgt dan kan het tarief dalen om de gewenste opbrengst te halen. Dus bij een daling van de 

WOZ waarden stijgt het tarief. De wijze van berekening is voor zowel woningen als niet woningen 

hetzelfde. Uit de nu beschikbare gegevens blijkt dat de waarde van de woningen in Huizen per 1 januari 

2018 gemiddeld is gestegen met ca. 8% ten opzichte van 1 januari 2015. Voor niet woningen stijgt de 

gemiddelde waarde gedurende genoemde periode met ca.1,5%. In cijfers heeft dit het volgende effect 

voor de tarieven: 

      OZB eigenaar woningen   0,0575% 

OZB eigenaar niet-woning  0,1449% 

OZB gebruiker niet-woningen  0,1200% 

*in de berekening is rekening gehouden met een zekere vermindering van opbrengst vanwege o.a. 

waardevermindering vanuit toe te kennen bezwaren, afrondingsverschillen en leegstand bij bedrijven. 

 

Argumentatie ten aanzien van beslispunt 3 
De legestarieven ten behoeve van de afgifte van reisdocumenten zijn gemaximaliseerd. De gemeenten 
kunnen geen eigen beleid hanteren voor wat betreft de (maximale) hoogte van de tarieven. Conform 
bestaand beleid wordt in de gemeente Huizen aansluiting gezocht bij de jaarlijks in art.6 Besluit 
paspoortgelden voorgestelde tarieven. In juli 2018 zijn op basis van het consultatievoorstel tarieven 
bekendgemaakt voor de reisdocumenten 2019. In de “Belastingnota 2019” zijn deze tarieven ter 
vaststelling aan u voorgelegd. Hoewel dit niet werd verwacht zijn deze tarieven op 7 november jl. 
aangepast. De stijging zit voornamelijk in het af te dragen Rijksgedeelte van de leges. 
Wij kunnen u nog tijdig voor het ingang van het nieuwe belastingjaar de tarieven voorleggen. Op moment 
van schrijven ligt het besluit tot wijziging van de Paspoortleges nog ter vaststelling bij de Rijksministerraad. 
De kans dat de nu vast te stellen bedragen nog wijzigen is gering. Wij verwijzen u voor de wijzigingen ten 
opzichte van de eerder dit jaar vastgestelde tarieven naar de bijlage van dit voorstel.     
 
Geheimhouding

Niet van toepassing. 

 

Alternatieven

Niet van toepassing.

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing. 

 

Beslistermijn

De wijziging op de bestaande (belasting) verordening dient voor de aanvang van het nieuwe belastingjaar 

(2019) te worden vastgesteld.   

 

Financiële paragraaf

In de belastingnota voor 2019 is de totale opbrengst in de onroerende-zaakbelastingen rekening houdende 

met het accres, en een bijstelling van 2% geraamd op € 4.601.543,-. 

 

 

Overige Raadsinformatie 

 

Bevoegdheid

De raad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting  door het 

vaststellen van een belastingverordening of een wijzigingsverordening. Dit is voorgeschreven in artikel 

216 van de Gemeentewet. 
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De grondslag voor de legesheffing voor reisdocumenten en identiteitskaart is artikel 7 in samenhang met 

artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet. Daar staat dat de gemeente rechten kan heffen voor het 

verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een 

reisdocument. 

 

Collegeprogramma

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. 
  

Begroting

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

Eerdere besluiten

In de begrotingsraad van oktober jl. heeft u d.m.v. de “Belastingnota 2019” de uitgangspunten voor de 

OZB-heffing vastgesteld. Ook heeft u de uitgangspunten voor de tariefsbepaling van de reisdocumenten 

vastgesteld. Het nu voorliggende voorstel betreft de uitvoering hiervan. 

 

Voorgeschreven procedure

Conform de wettelijke vereisten zullen de WOZ beschikkingen welke toegevoegd worden aan de 

gecombineerde aanslagen gemeentelijk heffingen inclusief de OZB aanslag uiterlijk met dagtekening  

28 februari worden verzonden. 

De nu vast te stellen wijzigingsverordeningen treden in werking na openbare bekendmaking op internet 

(voorgeschreven wijze) en een voor ieder algemeen verkrijgbaar gestelde uitgave van bijvoorbeeld een 

krant. In de Huizer situatie is dit op de pagina “Omrooper” van het Nieuwsblad van Huizen” . 

 

Kader- en beleidsnota’s

Niet van toepassing. 

 

Evaluatie

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen

1. Eerste wijzigingsverordening  op de verordening onroerende-zaakbelastingen 2019. 

2. Overzicht gewijzigde paspoortleges. 

3. Eerste wijzigingsverordening op de Legesverordening 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies raadscommissie 

 

Met instemming van de agendacommissie is dit voorstel geagendeerd zonder voorafgaande commissie-

behandeling. 

Burgemeester en wethouders, 

  

  

  

  

De secretaris De burgemeester 


