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Onderwerp:

belastingverordeningen 2013

Voorstel:

vaststellen diverse belastingverordeningen 2013

SAMENVATTING

In de raadsvergadering van 6 november 2012 is de programmabegroting voor het jaar 2013
behandeld en vastgesteld door uw raad.
Overeenkomstig de programmabegroting zijn de tarieven van de hieronder genoemde
concept-belastingverordeningen 2013 als volgt aangepast:

-

verordening rioolheffing: inflatoire stijging van 0,12% plus stijging basistarief met € 15,00

-

verordening onroerende zaakbelastingen; stijging met 1,45%
verordening marktgelden; inflatoire stijging van 0,12%;

- _ verordening scheepvaartrechten; inflatoire stijging van 0,12%
verordening lijkbezorgingsrechten, stijging met 33,64%
- _ legesverordening;

a. inflatoire stijging van 0,12%, met uitzondering van de wettelijk vastgestelde tarieven;
b. incidentele extra (forse) stijging in verband met streven naar kostendekkendheid en de in
de begroting 2013 opgenomen streefbedragen. De verhoging bestaat onder meer uit de

stijging van de tarieven activiteit bouwen met 19% en 12%. Voorgesteld wordt de tarieven
gefaseerd te verhogen waarbij de tarieven voor 2013 maximaal met

200% stijgen.

De vastgestelde begroting 2013 leidt niet tot een aanpassing van de tarieven
reinigingsheffingen, wel is in de aanhef van de tarieventabel behorend bij de conceptverordening reinigingsheffingen de tekst gewijzigd van ‘inclusief BTW' naar ‘exclusief BTW’.
Voorts is de verordening lijkbezorgingsrechten geconformeerd aan de Beheersverordening
Algemene begraafplaatsen Hof van Twente 2011 en het ‘Uitvoeringsbesluit graven,

asbezorging en gedenkplaatsen’.
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VOORGESCHIEDENIS

In verband met de vastgestelde begroting voor het kalenderjaar 2013 is aanpassing van de

tarieven van de hiervoor genoemde verordeningen vereist.

.2

Rioolheffing:
In 2008 is het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2008-2012 en het daarbij behorende
dekkingsplan vastgesteld. Daarbij heeft de raad ook besloten om tot 2015 het basisbedrag
jaarlijks met € 20,00 per jaar te verhogen om tot kostendekkendheid te komen. Een vernieuwd
GRP is in voorbereiding en zal met het daarbij behorende dekkingsplan in het eerste kwartaal
van 2013 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. Uit de voorlopige berekeningen is
duidelijk dat een geleidelijke verhoging noodzakelijk is. Deze verhoging is alsvolgt berekend:
voor 2013 een verhoging met € 15,00, de periode 2014-2016 met € 16,00 per jaar, de periode
2017-2020 met € 8,00 per jaar. Deze geleidelijke verhoging is noodzakelijk, temeer omdat voor
de jaren 2010 en 2012 de geplande verhoging van € 20,00 is teruggebracht naar een
verhoging met € 5,00 op het basisbedrag.
Reinigingsheffingen:
Uit de interim accountantscontrole (begin 2012) is gebleken dat er ten onrechte geen BTW
gefactureerd en afgedragen werd over de reinigingsrechten die bij bedrijven in rekening
gebracht worden. In de verordening reiningsheffingen 2012 is bepaald dat de tarieven inclusief
BTW zijn.
Naar aanleiding van bovengenoemde constatering is met ingang van 2012 op het aanslagbiljet
reinigingsrecht het BTW bedrag vermeld. De BTW wordt afgedragen en er zijn afspraken met
de belastingdienst gemaakt omtrent het terugvorderen van betaalde BTW ten aanzien van het
inzamelen van bedrijfsafval.
Lijkbezorgingrechten:
In de raadsvergadering van 14 februari 2012 is de Beheersverordening Algemene
begraafplaatsen Hof van Twente 2011 vastgesteld. Ter uitvoering van hoofdstuk 9 van
voornoemde beheersverordening zal het college van Burgemeester en Wethouders nog dit
jaar het ‘Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen’ vaststellen.
De resultaten van de onderzoeksrapportages “Beheer en onderhoud begraafplaatsen” en
“Kostendekkendheid algemene begraafplaatsen” leiden niet tot verdere aanpassing van de
tarieven lijkbezorgingsrechten dan de voorgestelde verhoging met 33,64%.
Legesverordening
Bij de leges zijn de resultaten van het onderzoek naar kostendekkendheid en volledige
kostendekking als uitgangspunt genomen. Het management verslag van de kostennota
legesverordening 2012 ligt ter inzage aan uw raad.
Naar aanleiding van deze kostennota 2012 is een quick scan gemaakt voor de (verhaalbare)
kosten 2013, daarbij zijn voorstellen gedaan tot aanpassing van de diverse tarieven.
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WETTELIJKE

GRONDSLAG

Hoofdstuk XV (artikel 216 tot en met 229d) van de Gemeentewet.
Daarnaast is het volgende nog van toepassing:
Reinigingsheffingen : Artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Onroerende zaakbelastingen: Het Rijk kan ingrijpen wanneer blijkt dat gemeentes massaal de
tarieven van de onroerende zaakbelastingen verhogen. De minister van Financiën hanteert
een macronorm OZB-tarieven. Voor 2013 is deze norm 2,76%.
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INHOUD

VOORSTEL

4.A

Wat willen we bereiken?

In de raadsvergadering van 6 november 2012 is de programmabegroting voor het jaar 2013
behandeld en vastgesteld door uw raad. De vastgestelde begroting 2013 is aanleiding om de

volgende belastingverordeningen aan te passen.

Verordening rioolheffing 2013;
Wij stellen u voor om te besluiten tot het verhogen van het basisbedrag rioolheffing met
€ 15,00 en daarnaast de tarieven te verhogen met 0,12%.
Verordening reinigingsheffingen 2013:
Het uitgangspunt voor de reinigingsheffingen is dat voor huishoudens en bedrijven hetzelfde
tarief van toepassing is. In de verordening reinigingsheffingen 2012 is bepaald dat de tarieven
inclusief BTW zijn. Met ingang van 2012 wordt bij het reinigingsrecht BTW gefactureerd en
afgedragen. Doordat bedrijven de BTW terug kunnen vragen is de - onvoorziene - situatie
ontstaan dat bedrijven (reinigingsrecht) minder betalen voor de inzameling van het afval dan
huishoudens (afvalstoffenheffing).
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de tarieven reinigingsheffingen exclusief btw vast te
stellen.

Verordening onroerende zaakbelastingen 2013:
Wij stellen u voor om voor 2013 uit te gaan van de hierna genoemde tarieven. Achter de
tarieven 2013 staan tussen haakjes de tarieven 2012 vermeld.
Categorie Woningen:
Eigenaren:
_ 0,1038% (2012: 0,0984 %)
Categorie Niet-woningen:
Eigenaren:
0,1706% (2012: 0,1656 %)
Gebruikers:
0,1491% (2012: 0,1448 %)
De onderbouwing van de tarieven wordt gegeven in de bijlage ‘raadsmemo nadere toelichting
op de tarieven OZB 2013'.
Verordening marktgelden 2013:
Door de tarieven te verhogen met 0,12% wordt uitvoering gegeven aan de programmabegroting 2013.
Het basistarief marktgelden wordt niet verhoogd omdat dit een rechtstreekse afdracht betreft
van de promotiegelden, deze afdracht is budgetneutraal in de begroting opgenomen.
Verordening scheepvaartrechten 2013:
Door de tarieven te verhogen met 0,12% wordt uitvoering gegeven aan de programmabegroting 2013.
De scheepvaartrechten bestaan uit diverse tarieven (artikel 6 van de verordening
scheepvaartrechten). De inflatoire verhoging leidt niet tot een aanpassing van het tarief
kadegeld. Dit tarief wordt afgerond op hele centen, de inflatoire verhoging valt weg in de
afronding.
Verordening lijkbezorgingsrechten 2013:
Door de tarieven te verhogen met 33,64% wordt uitvoering gegeven aan de programmabegroting 2013.
De tekst van de concept-verordening lijkbezorgingsrechten is zoveel mogelijk geconformeerd
aan de Beheersverordening Algemene begraafplaatsen Hof van Twente 2011:
Artikel 1 begripsomschrijving verwijst nu naar de begripsomschrijving zoals deze is
opgenomen in de beheersverordening en de daaruit voortvloeiende
uitvoeringsregelingen;
- _ In de beheersverordening Algemene begraafplaatsen Hof van Twente 2011 is het
begrip dubbelgraf opgenomen. Voor een continuering van de bestaande heffing is een
extra bepaling in artikel 5 opgenomen, welke bepaalt dat een dubbel graf gelijk wordt
gesteld aan twee enkele graven.

Verder is de tekst van de titels 2.5 en 2.6 aangepast. Op grond van deze titels werd bij het
begraven op buitengewone uren het begraafrecht verhoogd. De tekst van titel 2.5 is nu
aangepast, in die zin dat nu de verhoging wordt toegepast bij het begraven indien het tijdstip
afwijkt van de tijdstippen genoemd in de beheersverordening 2011.
Titel 2.6 komt te vervalen.

Het nog dit jaar vast te stellen “Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen’
geeft de mogelijkheid om het uitsluitend recht op een graf, een umengraf en urnennis uit te
geven voor de periode van 10, 20 of 30 jaar. Voorheen was dit slechts mogelijk voor de
periode van 20 of 30 jaar. Het is dan ook noodzakelijk om in de tarieventabel behorende bij de
verordening lijkbezorgingsrechten 2013 tarieven op te nemen voor de periode van 10 jaar.
Verder geeft het voornoemd uitvoeringsbesluit de mogelijkheid om het uitsluitend recht op een
gedenkplaats voor een periode van 5 of 10 jaar uit te geven. Op dit punt moet de tarieventabel
eveneens aangepast worden aangezien er in de huidige tabel tarieven zijn opgenomen voor
de periode van 20 of 30 jaar. Daarbij wordt opgemerkt dat op dit moment op geen van de
begraafplaatsen een recht op een gedenkplaats is uitgegeven.
Ten aanzien van het tarief genoemd in titel 6 “het gebruik maken van het strooiveld en het
verstrooien van as’ wordt — gezien het geringe gebruik — dit tarief niet verhoogd.
Legesverordening 2013:
De gemeenteraad wordt voorgesteld de legestarieven aan te passen. Deze aanpassing
bestaat uit:

a. inflatoire stijging van 0,12%, met uitzondering van de wettelijk vastgestelde tarieven;
b. incidentele extra (forse) stijging in verband met streven naar kostendekkendheid en de in
de begroting 2013 opgenomen streefbedragen. De verhoging bestaat onder meer uit de
stijging van de tarieven activiteit bouwen met 19% en 12%.
Het streven naar kostendekkendheid leidt in een aantal gevallen tot een forse stijging van het
tarief. Voorgesteld wordt de kostendekkendheid gefaseerd in te voeren zodat de stijging van
het tarief 2013 ten opzichte van 2012 maximaal 200% zal zijn. In een aantal gevallen leidt het
kostendekkend maken van de legestarieven tot een onredelijke heffing. In de bijlage
“raadsmemo verhoging legestarieven 2013” wordt per tarief een motivering gegeven.
Naast de tariefsverhogingen zijn er diverse aanpassingen gedaan in de tarieventabel
behorende bij de legesverordening 2013. De belangrijkste aanpassingen zijn:
-

-

Onderdelen

1.1.17 en

1.4: Tarieven voor abonnementen

voor het verstrekken van

persoonsgegevens worden niet meer gebruikt door de komst van de geautomatiseerde
uitwisseling van de gemeentelijke basisadministratie. Deze onderdelen zijn vervallen.
Onderdeel 1.21: Nieuw tarief toegevoegd voor het verlengen van een vergunning
verblijfsrecreatie.
Onderdeel 1.25: Nieuw tarief toegevoegd voor vergunning tijdelijke verhuur
leegstaande woningen.
Onderdeel 2.3.1.5: Het tarief voor opvraag aanvullende gegevens is verlaagd van 10%
van de leges activiteit bouwen naar 5%. Verder is er een maximum opgenomen van
€ 1.000.

- _ Onderdelen 2.3.7 en 2.9: De tarieven voor de activiteit slopen en sloopmelding zijn
vervallen. Op grond van het Bouwbesluit 2012 volstaat een sloopmelding. Hierdoor
komen de tariefbepalingen in de legesverordening die op dit slopen betrekking hebben
te vervallen.

-

Onderdelen 3.1.1.4 en 3.3.2 zijn toegevoegd. Indien er bij de beoordeling van de
aanvraag tot vergunning of melding nieuwe horecaonderneming/ondernemer of
prostitutiebedrijf een BIBOB-onderzoek moet plaatsvinden, wordt het tarief van de
aanvraag/melding verhoogd met € 100,00.

4.B

Wat gaan we ervoor doen?

Naar aanleiding van de vermelding van het BTW bedrag bij het reinigingsrecht, wordt de
aanslag reinigingsrecht niet langer door middel van het gecombineerde aanslagbiljet
‘gemeentelijke belastingen’ maar bij afzonderlijk aanslagbiljet opgelegd.
De overige wijzigingen betreffen voornamelijk tariefswijzigingen. Tariefswijzigingen hebben
geen wijziging van de werkwijze tot gevolg.
4.C

Wat mag het kosten?

De aanpassingen betreffen voornamelijk tariefswijzigingen en geven geen extra kosten ten
opzichte van de begroting.
4.D

Wat is het alternatief?

Het verhogen van de tarieven is overeenkomstig de programmabegroting 2013.
Indien de tarieven niet conform het voorstel verhoogd worden, ontstaat een tekort ten opzichte
van de begroting.
4.E

Wat is het risico?

Wanneer de belastingverordeningen 2013 niet voor het einde van het jaar 2012 worden
vastgesteld, blijven de belastingverordeningen 2012 van kracht. De belastingen, heffingen,
rechten en leges worden dan naar de tarieven van 2012 geheven.
Ten aanzien van de verordennig lijkbezorgingsrechten geldt dat wanneer er in de tarieventabel
onder 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 geen tarieven worden opgenomen voor de periode van 10 jaar
(respectievelijk 5 en 10 jaar) bestaat het risico dat deze rechten verleend worden zonder dat
daar lijkbezorgingsrechten tegenover staan.
Onroerende zaakbelastingen:
In paragraaf 1 van de begroting 2013 is een raming gemaakt van de opbrengst OZB 2013 van
€6.075.000. Bij de raming is rekening gehouden met een uitbreiding van het areaal me 1
procent (waardevermeerding van het totaal aan veranderingen gedurende het jaar 2012 aan
de onroerende zaken door sloop, ver- en nieuwbouw).
Uit de waardeontwikkelingen van de totale WOZ-waarden is gebleken dat de areaalontwikkeling 2012 achterblijft bij de groeiverwachting van één procent.
Voor de categorie woningen is er een lichte groei van het areaal, welke naar verwachting 0,3%
bedraagt. Bij de categorie niet-woningen geven de voorlopige berekeningen zelfs een lichte
krimp te zien.

De financiële consequenties zullen bij de 1° Berap 2013 meegenomen worden.

4.F

Hoe ziet de vervolgprocedure er uit?

Na vaststelling door de gemeenteraad de belastingverordeningen op de voorgeschreven wijze
publiceren, online beschikbaar stellen via de site www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl en
ter inzage leggen. De verordeningen treden in werking met ingang van de achtste dag na die
van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013. De verordening
staat niet open voor bezwaar.
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COMMUNICATIE

5.A

Intern

Vaststelling en vindplaats van de verordeningen kenbaar maken via intranet.

5.B

Extern

Na vaststelling door de gemeenteraad de verordeningen

op de voorgeschreven wijze

publiceren, ter inzage leggen en online beschikbaar stellen via de eigen site en
www.overheii
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Raadsmemo “Berekening tarieven onroerende zaakbelastingen 2013°
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Terinzage gelegde stukken

Management verslag kostennota legesverordening 2012
Quick-scan

2013 lasten en baten

