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Doel 
Op 7 en 9 november 2022 zijn de raadsvergaderingen gehouden ter vaststelling van de 
programmabegroting voor het jaar 2023. In overeenstemming met deze programmabegroting 
kunnen de verordeningen onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2023 en de legesverordening 
2023 worden vastgesteld. 
  
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 
Door de cyberaanval is er bij cluster belastingen nog steeds enige achterstand in de 
herwaardering van de panden in onze gemeente. Inmiddels kan er echter een redelijke 
inschatting worden gemaakt van de waardeontwikkeling om de tarieven OZB te kunnen 
berekenen. Het verzoek is om de verordening OZB, in overeenstemming met de berekende 
tarieven, vast te stellen. 
  
De waardeontwikkeling zal in de komende tijd worden gescreend. Mocht naderhand blijken 
dat de tarieven toch te hoog zijn vastgesteld dan zal een wijzigingsverzoek worden voorge-
legd. Het streven is om dit uiterlijk in de raadsvergadering van 7 februari 2023 in te brengen. 
Er is dan nog voldoende tijd om de nieuwe tarieven in de belastingapplicatie door te voeren 
en de aanslagen eind februari 2023 te laten versturen via de drukkerij. Zo wordt beoogd om 
de aanslagen (sinds de cyberaanval) weer grotendeels op tijd te kunnen verzenden. 
  
Legesverordening 2023 
Zoals wellicht bekend is de invoering van de omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2023. Daarom 
is het verzoek de huidige verordening in overeenstemming met de programmabegroting vast 
te stellen. 
 
Voorstel 
Het vaststellen van de navolgende verordeningen: 
1. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 
2. Legesverordening 2023  
 
Argumenten 
1. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2023 
1.1 Onroerende-zaakbelastingen woningen 
In overeenstemming met de programmabegroting dient een opbrengst van € 5.577.436,-- te 
worden behaald voor OZB woningen. Om dit bedrag te realiseren dient het percentage voor 
de berekening van het tarief te worden vastgesteld op 0,1117%. 
 
1.2 Onroerende-zaakbelastingen niet-woningen 
Voor OZB niet-woningen dient een opbrengst van in totaal € 3.669.600,-- te worden behaald. 
De percentages voor de berekening van de OZB niet-woningen moeten daarom als volgt 
worden vastgesteld: 
 Categorie niet-woningen eigenaren: 0,2588%; 
 Categorie niet-woningen gebruikers: 0,2250%. 
 



 

2. Legesverordening 2023 
2.1 In de programmabegroting was al aangegeven dat de mogelijkheid bestond dat de 
inwerkingtreding van de omgevingswet kon worden uitgesteld. Daarom dienen de tarieven 
van de huidige verordening in overeenstemming met de programmabegroting met 4,10% te 
worden verhoogd. Hierop zijn zoals gebruikelijk enkele uitzonderingen: 
 Wettelijke tarieven of tarieven waarvoor een wettelijk maximum geldt. Dit is onder meer 

van toepassing voor reisdocumenten en rijbewijzen. 
 Leges waarvan in de vastgestelde kostennota van 2017 is opgenomen dat deze in de 

komende jaren extra dienen te worden verhoogd. 
 De tarieven voor bouwactiviteiten dienen jaarlijks apart te worden berekend om de 

begrote opbrengsten voor de legesverordening te behalen. 
  
2.2 Tijdens het opstellen van de programmabegroting was nog niet bekend of de 
Omgevingswet daadwerkelijk per 1 januari 2023 zou worden ingevoerd. Ook was in verband 
met de implementatie hiervan de doorrekening nog niet gereed. Daarom zijn voor de leges 
geen ramingen voor de hoogte van de baten en lasten opgenomen in paragraaf 1 van de 
programmabegroting. De doorrekening heeft nu alsnog plaatsgevonden. In de “Bijlage 
belastingverordeningen 2023” kan het nieuwe overzicht met betrekking tot de leges worden 
geraadpleegd. 
 
Risico’s 
Algemeen 
Indien de voorgestelde verordeningen niet voor 1 januari 2023 zijn vastgesteld, blijven de 
verordeningen van het belastingjaar 2022 van kracht. De belastingen en rechten zullen dan 
naar de tarieven van 2022 worden geheven. 
 
1. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 
De herwaardering van de panden in onze gemeente is nog niet volledig afgerond waardoor 
de waardeontwikkeling nog niet volledig in beeld is. De gemeente loopt daardoor een klein 
risico dat de tarieven te laag worden vastgesteld. In dat geval is het niet meer mogelijk om 
een vastgesteld tarief alsnog te verhogen. De gederfde inkomsten kunnen dan in de 
begroting van 2024 eventueel worden gecompenseerd. 
 
Alternatieven 
Het verhogen van de tarieven is in overeenstemming met de programmabegroting 2023. Als 
de tarieven niet conform het voorstel worden aangepast, ontstaat een afwijking ten opzichte 
van de begroting. 
 
Vervolg 
N.v.t. 
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