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Onderwerp
Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2017
Geadviseerde beslissing raad
1. Vast te stellen de volgende verordeningen en tarieventabellen:
 Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2017;
 Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2017;
 Verordening Onroerende zaakbelastingen 2017;
 Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2017;
 Verordening en tarieventabel Leges 2017;
 Verordening en tarieventabel Haven- en kadegeld 2017;
 Verordening en tarieventabel Marktgelden 2017;
 Verordening en tarieventabel Parkeerbelasting 2017;
 Verordening en tarieventabel Precariobelasting 2017;
 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017.
2. In te trekken de volgende verordeningen en tarieventabellen:
 Verordening Afvalstoffenheffing van 17 december 2009;
 Verordening Rioolheffing 2016;
 Verordening Onroerende zaakbelastingen van 17 december 2009;
 Verordening Lijkbezorgingsrechten 2012 en de tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2016;
 Legesverordening van 11 december 2014 en de tarieventabel Leges 2016;
 Verordening Haven- en kadegeld van 17 december 2009;
 Verordening Marktgelden van 15 december 2011;
 Verordening Parkeerbelasting van 17 december 2009;
 Verordening Precariobelasting van 16 december 2010;
 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016;
 Besluit tarieven gemeentelijke heffingen en invordering 2016.
Inleiding
Belastingtarieven dienen jaarlijks vastgesteld te worden. De tarieven zoals we deze nu aan u voorstellen
zijn gebaseerd op de in de begroting geraamde opbrengsten. In de paragraaf Lokale Heffingen van de
begroting 2017 zijn de uitgangspunten voor de tariefberekeningen opgenomen. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft nieuwe modelverordeningen gepubliceerd. Voor 2017 zijn deze
modelverordeningen gebruikt om de bestaande belastingverordeningen te actualiseren.
Beoogd effect
De belastingverordeningen en –tarieven zijn voor het belastingjaar 2017 vastgesteld. Dit maakt de heffing
en invordering van de gemeentelijke belastingen in 2017 juridisch mogelijk.
Relatie met beleidskaders
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n.v.t.
Argumenten
1.1. Er zijn nieuwe modelverordeningen van de VNG beschikbaar
Naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving met betrekking tot gemeentelijke belastingen heeft
de VNG modelverordeningen gepubliceerd en beschikbaar gesteld. Deze modelverordeningen zijn
gebruikt bij het actualiseren van de belastingverordeningen en –tarieven 2017.
Hierbij is tevens rekening gehouden met het vereiste sjabloon voor de verplichte elektronische publicatie
van gemeentelijke verordeningen via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).
In dit verband zijn de tarieven van de verschillende heffingen, in tegenstelling tot voorgaande jaren, in
afzonderlijke tarieventabellen opgenomen. In de voorgaande jaren zijn de tarieven van de OZB,
afvalstoffenheffing, rioolheffing, precariobelasting, parkeerbelastingen, marktgelden en haven- en
kadegelden opgenomen in het “Besluit tarieven gemeentelijke heffingen en invordering”. In de
voorgestelde belastingverordeningen zijn deze tarieven, behalve de OZB-tarieven, afzonderlijk
opgenomen in de bij de verordening bijbehorende tarieventabellen.
1.2. De tarieven voor 2017 moeten worden vastgesteld
Het algemeen uitgangspunt conform de begroting is een trendmatige verhoging van de tarieven met 1%.
Voor de gebonden heffingen geldt echter dat de tarieven maximaal kostendekkend zijn.
2.1. Met de vaststelling van de nieuwe belastingverordeningen en tarieventabellen komen de oude
verordeningen en tarieventabellen te vervallen.
Bij het vaststellen van de belastingverordeningen en –tarieven voor het jaar 2017 dienen de
verordeningen en tarieventabellen van voorgaande jaren te worden ingetrokken. Oud maakt plaats voor
nieuw.
Per belastingsoort geven we u hierna inzicht in de voorgestelde wijzigingen voor 2017. Als bijlage treft u
tevens een overzicht van de belangrijkste tarieven van 2017 in vergelijking met tarieven van de afgelopen
twee jaren.
Onroerende zaakbelastingen
De totaal geraamde opbrengst van € 8.401.000 uit de begroting 2017 vormt de basis voor de
tariefberekening OZB 2017.
De OZB wordt geheven voor het op 1 januari van het belastingjaar in eigendom en/of gebruik hebben van
onroerende zaken in de gemeente. De OZB bestaat feitelijk uit twee afzonderlijke heffingen:
1. een belasting voor de gebruikers van niet-woningen;
2. een belasting voor de eigenaren van zowel woningen als niet-woningen.
 Voorstel vaststelling OZB-tarieven
De tarieven onroerende zaakbelastingen voor het jaar 2017 zijn in overeenstemming met de begroting en
wordt als volgt ter vaststelling voorgesteld.
2017
2016
0,1306%
OZB eigenaarsgedeelte woningen
0,1293%
0,2565%
OZB eigenaarsgedeelte niet-woningen
0, 2540%
0,2040%
OZB gebruikersgedeelte niet-woningen
0,2020%

Afvalstoffenheffing
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De afvalstoffenheffing dient ter bestrijding van de kosten van het inzamelen en verwerken van het
huishoudelijk afval. In het kader van ‘de vervuiler betaalt’ is er een tariefdifferentiatie tussen éénpersoonsen meerpersoonshuishoudens aangebracht.
 Voorstel vaststelling tarieven afvalstoffenheffing
De tarieven afvalstoffenheffing voor het jaar 2017 zijn in overeenstemming met de begroting en worden
als volgt ter vaststelling voorgesteld.
Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden
Minicontainer

Tarieven
2016
€ 191,16
€ 265,68
€ 86,88

%
2017
€ 187,20
€ 260,04
€ 85,08

-2 %
-2 %
-2 %

Rioolheffing
De rioolheffing heeft als doel de kosten te kunnen verhalen die verband houden met maatregelen die de
gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien
van grond- en hemelwater.
 Voorstel vaststelling tarieven rioolheffing
De tarieven rioolheffing voor het jaar 2017 zijn in overeenstemming met de begroting en wordt als volgt
ter vaststelling voorgesteld.
Rioolheffing
Tarieven
%
2017
2016
€ 77,04
Eigenaar tot en met 500m3
€ 84,24
-8,5 %
€ 77,04
Gebruikers tot en met 500m3
€ 84,24
-8,5 %
e
€ 82,20
Groot (water)verbruik 1 tariefschijf
€ 89,88
-8,5 %
Parkeerbelastingen en parkeervergunningen
Parkeerbelastingen worden geheven voor het verlenen van parkeervergunningen alsmede een belasting
voor het parkeren van voertuigen waaronder mede begrepen de gefiscaliseerde parkeerboetes. Voor het
jaar 2017 is er geen aanleiding om de tarieven voor parkeervergunningen en straat parkeren te verhogen.
Er wordt voorgesteld om de tarieven van 2016 te handhaven.
Het tarief voor de kosten van een naheffingsaanslag (zg. parkeerboete) wordt conform de wettelijk
regeling “Besluit gemeentelijke parkeerbelasting” voor het jaar 2017 verhoogd van € 60,-- naar € 61,--.
 Voorstel:
o Het tarief voor de kosten van naheffingsaanslag vaststellen conform de Rijksregeling
“Besluit gemeentelijke parkeerbelasting” en verhogen van € 60,-- naar € 61,--.
o De overige tarieven voor parkeren en parkeervergunningen van 2016 blijven voor 2017
gehandhaafd.
Leges Omgevingsvergunning/APV/Burgerzaken
Leges worden geheven over diensten die de gemeente aan de aanvrager c.q. belanghebbende verleent.
Uitgangspunt bij de vaststelling van de tarieven is dat de tarieven kostendekkend zijn. De tarieven leges
burgerzaken (onder Titel I van de Tarieventabel) worden voor bepaalde producten deels door de
Rijksoverheid in afzonderlijke wetten bepaald en deels door gemeenten zelf vastgesteld. Op basis van
wijzigingen van wet en regelgeving wordt voorgesteld om naast redactionele wijzigingen de hoogte van
de tarieven voor leges in overeenstemming met de begroting 2017 vast te stellen.
Vrijwilligersorganisaties en andere sociaal-maatschappelijke verenigingen die bijeenkomsten organiseren
en daarvoor een ontheffingsvergunning voor sluitingstijd aanvragen, komen nu niet in aanmerking voor
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een vrijstelling van verschuldigde leges. Om tegemoet te komen aan de wensen van deze
vrijwilligersorganisaties voor vrijstelling van leges, stellen wij u voor om in de legesverordening een
vrijstelling op te nemen ten behoeve van deze organisaties voor niet-commerciële bijeenkomsten.


Voorstel: uitbreiding vrijstelling, zoals opgenomen in artikel 4, onderdeel f van de
Legesverordening, met een vrijstelling voor sociaal-maatschappelijke instellingen voor leges
ontheffing sluitingstijd, indien het gaat om het organiseren van niet-commerciële bijeenkomsten.

Overige heffingen
Voor de hierna volgende belastingen en heffingen wordt voorgesteld om voor het belastingjaar 2017 de
tarieven conform de begroting 2017 met inflatiecorrectie te corrigeren.
 Precariobelasting;
 Lijkbezorgingsrechten;
 Marktgelden;
 Haven- en kadegeld


Voorstel: tarieven van de precariobelasting, lijkbezorgingsrechten, marktgelden en haven- en
kadegeld conform de begroting 2017 vaststellen met toepassing van inflatiecorrectie.

Termijnen van betaling belastingaanslagen / Automatische incasso / Kwijtschelding
Het beleid van 2016 ten aanzien van de betalingstermijnen wordt in 2017 ongewijzigd voortgezet. De
betalingstermijnen bestaat uit drie tweemaandelijkse termijnen. Daarnaast blijft de mogelijkheid van
betalen per automatische incasso. De voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het betalen via
automatische incasso in 10 termijnen blijft voor 2017 ook ongewijzigd.
De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondergaat een redactionele wijziging. Nu met
ingang van 2017 de tarieven zijn opgenomen in afzonderlijke tarieventabellen dient de verordening te
worden aangepast. Inhoudelijk is er geen wijziging in het kwijtscheldingsbeleid. Voor ondernemers en
zelfstandigen met een minimum inkomen bestaat de mogelijkheid voor compensatie van gemeentelijke
belastingen in de vorm van bijzondere bijstand zelfstandigen.
Overleg gevoerd met
n.v.t.
Kanttekeningen
n.v.t.
Uitvoering/vervolgstappen
De besluiten zullen bekend worden gemaakt en gepubliceerd op de website
www.officiëlebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt het opgenomen in de “Combinatie” en online te
raadplegen via de website van de Gemeente Ridderkerk www.ridderkerk.nl
Evaluatie/monitoring
n.v.t.
Financiën
De berekening van de voorgestelde tarieven is gebaseerd op de geraamde opbrengsten uit de begroting
2017.
Juridische zaken
n.v.t.
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Duurzaamheid
n.v.t.
Communicatie/participatie na besluitvorming
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1. Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2017 (1137929);
2. Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2017 (1137926);
3. Verordening Onroerende zaakbelastingen 2017 (1137930);
4. Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2017 (1139208);
5. Verordening en tarieventabel Leges 2017 (1137924);
6. Verordening en tarieventabel Haven- en kadegeld 2017 (1138869);
7. Verordening en tarieventabel Marktgelden 2017 (1138867);
8. Verordening en tarieventabel Parkeerbelasting 2017 (1138864);
9. Verordening en tarieventabel Precariobelasting 2017 (1138865);
10. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017 (1142035);
11. Overzicht belangrijkste tarieven 2017 (1142033).
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