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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 
2018 

Commissie:  
Samen Leven  
30 november 2017 

BBVnr: 
1262830 

Portefeuillehouder:  
Keuzenkamp - van Emmerik, T. 

Gemeenteraad: 
14 december 2017 

Raadsvoorstelnr.: 
 

e-mailadres opsteller:  
k.djodikromo@bar-organisatie.nl  

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Vast te stellen de volgende verordeningen en tarieventabellen: 

 Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2018; 

 Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2018; 

 Verordening Onroerende zaakbelastingen 2018; 

 Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2018; 

 Verordening en tarieventabel Leges 2018; 

 Verordening en tarieventabel Haven- en kadegeld 2018; 

 Verordening en tarieventabel Marktgelden 2018; 

 Verordening en tarieventabel Parkeerbelasting 2018; 

 Verordening en tarieventabel Precariobelasting 2018;  

 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018. 
 
2. In te trekken 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; 

 Verordening Toeristenbelasting 2011. 
 
Inleiding 
Belastingtarieven en –verordeningen worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. 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 2018 zijn de uitgangspunten voor de 
tariefberekeningen opgenomen.  
 
Beoogd effect 
De belastingtarieven en – verordeningen zijn voor het belastingjaar 2018 vastgesteld.  
 
Relatie met beleidskaders  
n.v.t. 
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Argumenten 
1.1. De belastingtarieven en -verordeningen moeten voor het begrotingsjaar 2018 conform de 

begroting worden vastgesteld 
De voorgestelde tarieven zijn in overeenstemming met de in de begroting 2018 berekende ramingen 
van de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en heffingen.  
 
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 2018 dienen de 
verordeningen en tarieventabellen van voorgaande jaren te worden ingetrokken. Oud maakt plaats 
voor nieuw.  
 
2.2. Er is niet eerder uitvoering gegeven aan de inning van en ook geen opbrengst geraamd uit 
toeristenbelasting sinds de invoering in 2011 
Na de invoering van de toeristenbelasting in 2011 heeft er geen inning plaats gevonden van de 
toeristenbelasting en ook geen opbrengst toeristenbelasting geraamd. De bij de invoering berekende 
opbrengsten uit toeristenbelasting van € 25.000 is vervangen door een jaarlijkse storting ter grootte 
van dat bedrag door Van der Valk hotel in de zogenaamde “Cultuurfonds Ridderkerk”. De raad wordt  
jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken van dit fonds.  
Nu in de programmabegroting geen raming van de toeristenbelasting is opgenomen, is de 
voorgestelde intrekking van de Verordening in overeenstemming met de werkelijke situatie en 
begroting.   
 
Per belastingsoort geven we u hierna inzicht in de voorgestelde wijzigingen voor 2018. Als bijlage treft 
u tevens een overzicht van de belangrijkste tarieven van 2018 in vergelijking met tarieven van de 
afgelopen twee jaren. 
 
Onroerende zaakbelastingen 
De totaal geraamde opbrengst van € 8.857.000 uit de begroting 2018 vormt de basis voor de 
tariefberekening OZB 2018.  
 
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 OZB-tarieven 
De tarieven onroerende zaakbelastingen voor het jaar 2018 zijn in overeenstemming met de begroting 
en wordt als volgt ter besluitvorming voorgesteld. 
 

 2017 2018 afwijking 

OZB eigenaarsgedeelte woningen 0,1306 %  0,1285 % -1,6% 

OZB eigenaarsgedeelte niet-woningen 0,2565 % 0,2601 % 1,4% 

OZB gebruikersgedeelte niet-woningen 0,2040 % 0,2069 % 1,4% 

 
Afvalstoffenheffing 
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 
éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens aangebracht.  
 

 Voorstel tarieven afvalstoffenheffing 
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De tarieven afvalstoffenheffing voor het jaar 2018 zijn in overeenstemming met de begroting en 
worden als volgt ter besluitvorming voorgesteld. 
 
Afvalstoffenheffing Tarieven afwijking 

 2017 2018 absoluut percentage 

Eenpersoonshuishouden 187,20 184,92  -2,28 -1,2% 

Meerpersoonshuishouden 260,04 256,80  -3,24 -1,2% 

Minicontainer 85,08 84,00  -1,08 -1,3% 

 
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 tarieven rioolheffing 
De tarieven rioolheffing voor het jaar 2018 zijn in overeenstemming met de begroting en wordt als 
volgt ter besluitvorming voorgesteld. 
 
Rioolheffing Tarieven afwijking 

 2017 2018 absoluut percentage 

Eigenaar tot en met 500m3 77,04 76,80  -0,24 -0,3% 

Gebruikers tot en met 500m3 77,04 76,80  -0,24 -0,3% 

Groot (water)verbruik 1
e
 tariefschijf 82,20 81,96  -0,24 -0,3% 

 
Parkeerbelastingen en parkeervergunningen 

Parkeerbelastingen worden geheven voor het verlenen van parkeervergunningen alsmede een 
belasting voor het parkeren van voertuigen waaronder mede begrepen de parkeerboetes.  
Er is geen aanleiding om de tarieven voor parkeerbelasting te verhogen.  
Het tarief voor de kosten van een naheffingsaanslag (zg. parkeerboete) wordt conform de wettelijke 
regeling “Besluit gemeentelijke parkeerbelasting” voor het jaar 2018 verhoogd van € 61,-- naar € 62,--.  
 

 Voorstel:  
o Het tarief voor de kosten van naheffingsaanslag vaststellen conform de Rijksregeling 

“Besluit gemeentelijke parkeerbelasting” en verhogen van € 61,-- naar € 62,--. 
o De overige tarieven voor parkeren en parkeervergunningen van 2017 blijven voor 

2018 gehandhaafd. 
  

Leges vergunningen en overige heffingen 
De hierna genoemde gebonden heffingen mogen maximaal kostendekkend zijn:  

 Leges burger- / publiekszaken; 
 Leges APV- en omgevingsvergunningen; 
 Lijkbezorgingsrechten; 
 Marktgelden; 
 Haven- en kadegeld 

 

 Voorstel: een verhoging toe te passen op de huidige tarieven met inflatiecorrectie van 1,4% 
conform Kadernota 2018, waarbij deze niet meer dan kostendekkend zijn. 

 Voorstel: de tarieven van precariobelasting met inflatiecorrectie van 1,4% conform Kadernota 
2018 te verhogen. 

 
Termijnen van betaling belastingaanslagen / Automatische incasso / Kwijtschelding 
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Het beleid van 2017 ten aanzien van de betalingstermijnen wordt in 2018 ongewijzigd voortgezet. De 
betalingstermijnen bestaan 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 2018 ook ongewijzigd.  
 
Met ingang van 2017 is de automatische kwijtscheldingstoets geïmplementeerd. De aanvrager van 
kwijtschelding geeft hiervoor toestemming en levert eenmalig een volledig ingevuld 
kwijtscheldingsformulier in.  De geautomatiseerde toets wordt door het Inlichtingenbureau uitgevoerd. 
Er volgt op basis van het resultaat van deze automatische toets een besluit van de aangewezen 
gemeenteambtenaar.   
 
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 en in “De Blauwkai”. Ze zijn tevens online te raadplegen via de 
website van de Gemeente Ridderkerk www.ridderkerk.nl  
 
Evaluatie/monitoring  
n.v.t. 
 
Financiën  
n.v.t. 
 
Juridische zaken  
n.v.t. 
 
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 2018 (1263353); 
2. Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2018 (1263355); 
3. Verordening Onroerende zaakbelastingen 2018 (1263356); 
4. Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2018 (1263357); 

http://www.officiëlebekendmakingen.nl/
http://www.ridderkerk.nl/
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5. Verordening en tarieventabel Leges 2018 (1263358); 
6. Verordening en tarieventabel Haven- en kadegeld 2018 (1263360); 
7. Verordening en tarieventabel Marktgelden 2018 (1263362); 
8. Verordening en tarieventabel Parkeerbelasting 2018 (1263363); 
9. Verordening en tarieventabel Precariobelasting 2018 (1263372);  
10. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 (1263380) 
11. Besluit intrekking Verordening toeristenbelasting 2011 (1263389); 
12. Overzicht belangrijkste tarieven 2018 (1263412). 

 


