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Voorstel 

1. De verordening rioolheffing 2021 vaststellen 

2. De verordening reinigingsheffingen 2021 vaststellen 

3. De verordening forensenbelasting 2021 vaststellen 

4. De verordening lijkbezorgingsrechten 2021 vaststellen 

5. De verordening marktgelden 2021 vaststellen 

6. De legesverordening 2021 vaststellen 

(geanonimiseerd)

Argumenten 

Op 2 en 4 november 2020 zijn de raadsvergaderingen gehouden waarbij de 

programmabegroting voor het jaar 2021 is vastgesteld. Op basis hiervan dienen de 

belastingverordeningen voor het jaar 2021 te worden vastgesteld. Het verzoek is de 

belastingverordeningen 2021 conform het voorstel in de programmabegroting (Paragraaf 1: 

Lokale heffingen) vast te stellen. 

Hieronder nog even de voornaamste wijzigingen. 

Rioolheffing: 

. € 5,00 verhoging overeenkomstig GRP 

. 2,55% inflatoire verhoging 

. Nieuw basistarief € 276,90 

Afvalstoffenheffing: 

. Vast bedrag €88,50 

. Per inzamelmiddel € 30,00 

Aanbieding ter lediging: 

. 140 Itr. grijze container € 5,86 

e 240 ltr. grijze container €10,06 

. Ontgrendelen verzamelcontainter 30 liter € 1,24 

De forensenbelasting, lijkbezorgingsrechten en marktgelden zijn met 2,55% inflatoire 

percentage verhoogd. 

Legesverordening 

Conform de programmabegroting zijn de tarieven in de legesverordening in de regel met een 

inflatoire percentage van 2,55% verhoogd. Hierop zijn enkele uitzonderingen: 

. Leges waarvan de tarieven wettelijk zijn vastgesteld of waarvoor een wettelijk 

maximum geldt. Dit geldt onder meer 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. Dit is nodig in verband met een te 

lage kostendekkendheid of door een te groot verschil met omliggende gemeenten. 



. De tarieven voor bouwactiviteiten dienen jaarlijks te worden berekend om de begrote 

opbrengst voor dit onderdeel te behalen. Hiervoor is voor 2021 € 854.417,-- begroot. 

Om deze inkomsten conform de programmabegroting te behalen zijn de tarieven 

overeenkomstig aangepast. 

Aanpassing in de legesverordening 

e  Onderdeel 1.19.3.2: de verwijzing naar artikel 1.19.3.1.2 klopte niet. Dit is hersteld. 

Risico’s 

Indien de voorgestelde verordeningen niet voor 1 januari 2021 zijn vastgesteld, blijven de 

verordeningen van het belastingjaar 2020 van kracht. De belastingen en rechten zullen dan 

naar de tarieven van 2020 worden geheven. 

Alternatieven 

Het verhogen van de tarieven van de belastingverordeningen is in overeenstemming met de 

programmabegroting 2021. Indien de tarieven niet conform het voorstel worden aangepast, 

ontstaat een afwijking ten opzichte van de begroting. 
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