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Onderwerp: Belastingverordeningen 2008 
 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor de hieronder genoemde belastingverordeningen 2008 vast te stellen. 
A. Verordening afvalstoffenheffing 2008 
B. Verordening Haven- en kadegelden 2008 
C. Verordening Hondenbelasting 2008 
D. Legesverordening 2008 
E. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2008 
F. Verordening Marktgelden 2008 
G. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2008 
H. Verordening Parkeerbelasting 2008 
I. Verordening Precariobelasting 2008 
J. Verordening Rioolrechten 2008 
 
Als bijlage treft u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven in 2008 aan. 
 
2. Aanleiding 
Als gevolg van beleidswijzigingen, wijzigingen wet- en regelgeving en de modelbepalingen van de 
VNG worden jaarlijks de belastingverordeningen vastgesteld.  
De tarieven zijn gebaseerd op de paragraaf lokale heffingen zoals opgenomen in de 
programmabegroting 2008 – 2011.  
 
3. Aspecten 
In het tarievenbeleid (Tarievennota 1995) is ten aanzien van gebonden heffingen het uitgangspunt 
opgenomen dat de dienstverlening van de gemeente kostendekkend wordt aangeboden aan de 
burgers. Van de heffingen die wettelijk alleen dienen ter algemeen dekkingsmiddel is het beleid dat 
de koopkracht van de burgers gehandhaafd moet blijven. Dit betekent dat deze heffingen in 
principe stijgen met de trendmatige verhoging. In het beleidsprogramma 2006 – 2010 is als 
uitgangspunt opgenomen dat de lokale lasten niet meer dan trendmatig stijgen en dat voor 
dienstverlening kostendekkende tarieven worden gerekend. Voor 2008 bedraagt het 
inflatiepercentage 3,1%. 
 
In de paragraaf Lokale Heffingen behorend bij de Programmabegroting 2008 – 2011 zijn de 
verschillende aspecten uitgebreid toegelicht. U treft hieronder per onderdeel de belangrijkste 
wijzigingen in de verordeningen aan. 
 
 
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. 
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De wijzigingen zijn redactioneel van aard. Ten opzichte van 2007 stijgt het tarief in 2008 met 
10,5%. De voor 2008 berekende tarieven komen daarmee 2% lager uit dan de prognose in de 
vorige begroting (waarbij uitgegaan is van het geprognotiseerde bedrag gecorrigeerd met het 
inflatiepercentage).  
 
Haven- en kadegelden 
De Haven- en kadegelden worden geheven voor het gebruik van de gemeentelijke haven of kade.  
Ten opzichte van 2007 stijgen de tarieven met 3,1%, hetgeen gelijk is aan het inflatiepercentage.  
 
Hondenbelasting 
Hondenbelasting wordt geheven van de houders van één of meer honden in de gemeente. 

1. Het tarief voor de aanslag hondenbelasting stijgt met het inflatiepercentage (3,1%). Het 
tarief voor het houden van de eerste hond stijgt met € 1,76 naar € 58,72. 

2. Het ruime kwijtscheldingsbeleid voor de hondenbelasting is gecontinueerd. Het tarief voor 
het houden van de eerste hond komt geheel in aanmerking voor kwijtschelding. Het tarief 
voor het houden van iedere volgende hond komt niet in aanmerking voor kwijtschelding.  

 
Legesverordening 
Leges worden geheven over diensten die de gemeente aan de aanvrager verleent. De 
belangrijkste wijzigingen in de Legesverordening 2008 zijn: 

1. De deregulering van de APV is verwerkt in de Legesverordening 2008, met als gevolg dat 
voor enkele verleende diensten geen leges meer in rekening gebracht worden. 

2. De mogelijkheid om leges te heffen indien een bouwdossier onvolledig ingediend is, is 
gecreëerd. 

3. De meeste tarieven stijgen met het inflatiepercentage van 3,1% 
4. De tarieven, met uitzondering van de tarieven die betrekking hebben op de 

gebruiksvergunningen, worden afgerond op € 0,05 
5. De overige wijzigingen zijn redactioneel van aard en hiermee worden geen 

beleidswijzigingen of substantiële tariefswijzigingen beoogd.  
 
Lijkbezorgingsrechten 
Het principe van kostendekkendheid is voor wat betreft de tarieven voor de lijkbezorgingsrechten 
losgelaten op basis van uw besluit tijdens uw vergadering van 9 november 2006. De tarieven van 
de lijkbezorgingsrechten worden daarom niet meer dan trendmatig verhoogd met het 
inflatiepercentage van 3,1%.  
 
Marktgelden 
Voor een volledige kostendekking moeten de tarieven voor de marktgelden worden verhoogd met 
15,7%. Als gevolg van de vervanging van de stroomkasten in de loop van 2007 zijn de kosten 
toegenomen. Bij de 3e monitor 2007 heeft u besloten deze kosten te dekken middels een 
verhoging van de tarieven van de marktgelden. 
 
Onroerende-zaakbelastingen 
De onroerende-zaakbelastingen zijn een algemene heffing over het op 1 januari van het 
belastingjaar in eigendom en/of gebruik hebben van onroerende zaken in de gemeente. De 
heffingsmaatstaf is de waarde in het economisch verkeer die een onroerende zaak heeft. De 
opbrengst is bestemd voor de algemene middelen. De onroerende-zaakbelastingen bestaan 
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. 
 
De verhouding tussen de verschillende tarieven is ten opzichte van 2007 gehandhaafd. Het beleid 
is dat het tarief stijgt met het inflatiepercentage van 3,1%.  
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Vanaf 2008 moet er rekening gehouden worden met de uitkomst van de hertaxatie van de WOZ-
objecten per waardepeildatum 1 januari 2007. De tarieven in de verordening Onroerende-
zaakbelastingen 2008 zijn lager vastgesteld dan aangegeven is in onderdeel 9.4 van de paragraaf 
Lokale Heffingen. Bij het berekenen van de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen is 
namelijk al rekening gehouden met de stijging van de heffingsgrondslagen. Hierbij is uitgegaan van 
een stijging van de waarden van woningen met 7,78% en van een stijging van de waarden van 
niet-woningen met 1,56%. 
 
De tarieven bedragen op grond van het bovenstaande voor 2008: 
Onroerende-zaakbelastingen eigenaarsgedeelte woningen  € 1,98 
Onroerende-zaakbelastingen eigenaarsgedeelte niet-woningen  € 4,03 
Onroerende-zaakbelastingen gebruikersgedeelte niet-woningen  € 3,21 
 
Parkeerbelastingen 
Parkeerbelastingen worden geheven voor het verlenen van parkeervergunningen alsmede een 
belasting voor het parkeren van voertuigen waaronder mede begrepen de gefiscaliseerde 
parkeerboeten. De belangrijkste wijzigingen in de verordening Parkeerbelastingen 2008 zijn: 

1. De kosten van de gefiscaliseerde parkeerboeten worden aangepast aan het nieuwe 
wettelijke maximum van € 49,00. 

2. Voorgesteld wordt om het tarief per uur te verhogen met 12,5% van € 0,80 naar € 0,90. De 
procentuele verhoging is hoger dan voorgesteld in het aangenomen amendement. Dit is 
het gevolg van het feit dat de parkeerautomaten in de gemeente € 0,10 als minimale 
munteenheid accepteren. Het in het aangenomen amendement voorgestelde tarief van  
€ 0,88 per uur is daarom afgerond op € 0,90 per uur. De meeropbrengst van deze 
afronding bedraagt € 7.000,00. Dit bedrag zal worden bijgeraamd via de eerstvolgende 
programmamonitor van de begroting 2008. Omdat alle tarieven in de tarieventabel afgeleid 
zijn van het tarief per uur, zijn alle tarieven in de tarieventabel verhoogd met 12,5%.  

 
Precariobelasting 
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen in, onder, op of boven de voor 
de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belangrijkste wijzigingen in de verordening 
Precariobelasting 2008 zijn: 

1. De tarieven voor de precariobelasting zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 3,1%. 
2. Het tarief voor het houden van een terras op de voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond is omgerekend van een tarief per maand per m² naar een tarief per jaar 
per m², waarbij de opbrengst gelijk blijft. 

3. In de verordening Precariobelasting 2008 is een vrijstelling opgenomen waarmee beoogd 
wordt geen precariobelasting meer te heffen indien de gemeente mede-organisator is van 
een evenement.  

4. Het heffen van precariobelasting over aankondigingsborden is alleen nog mogelijk voor 
zover de haaks geplaatste aankondigingsborden zich meer dan 0,1 m¹ buiten de gevel, 
muur, schutting of ander bouwsel bevindt. Hiermee wordt voorkomen dat precariobelasting 
over plat tegen de gevel geplaatste aankondigingsborden geheven wordt, waabij geen 
sprake is van het hebben van voorwerpen in, onder, op of boven de voor de openbare 
dienst bestemde gemeentegrond. 

5. Voor het overige ondergaat de verordening alleen redactionele wijzigingen. 
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Rioolrechten 
De rioolrechten bestaan uit twee onderdelen: 
- rioolaansluitrecht; 
- rioolafvoerrecht. 
 
De rioolrechten dienen ter dekking van de kosten van het onderhoud, het beheer en de 
instandhouding van het gemeentelijke rioolstelsel. Het rioolrecht is gesplitst in een 
eigenaarsgedeelte (rioolaansluitrecht) en een gebruikersgedeelte (rioolafvoerrecht), waarbij voor 
gebruikers met een waterverbruik tot en met 500 m³ een forfaitair tarief geldt. Naar de aard van de 
betreffende heffing (eigenaarsgedeelte of gebruikersgedeelte) is de heffing een tijdstipbelasting 
(heffing naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar) of een tijdvakbelasting (heffing per 
maand). 
 
De wijzigingen zijn redactioneel van aard. Ten opzichte van 2007 stijgt het tarief in 2008 met 3,1%. 
Het gevolg hiervan is dat de woonlasten minder stijgen dan aanvankelijk voorgenomen was. Bij het 
vaststellen van de tarieven is nog geen rekening gehouden met de herzieningen van het 
Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna: GRP). Het GRP IV wordt in de loop van 2008 ter vaststelling 
aan u aangeboden. U zal dan ook op de hoogte worden gesteld van een eventueel effect op de 
tarieven. 
 
Automatische incasso 
Het aantal betalingstermijnen van de automatische incasso blijft gehandhaafd op 10 termijnen. De 
alternatieve wijze van betaling voor de belastingplichtigen blijft de methode van maximaal 6 
maandelijkse termijnen van 1/6 van het verschuldigde totaalbedrag. De marges waarbinnen de 
regeling kan worden gebruikt blijven een aanslagbedrag van > € 50,00 en < € 2.000,00. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Het besluit zal bekend gemaakt worden op de voorlichtingspagina van de gemeente van het gratis 
huis-aan-huisblad “De Combinatie” en op de gemeentelijke internetsite. In de Openbare 
bekendmaking zal worden vermeld dat de belastingverordening voor een ieder gratis ter inzage ligt 
bij sectie belastingen en dat een ieder tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift kan 
verkrijgen. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
In de begroting 2008-2011 is met de opbrengsten van de gemeentelijke heffingen volgens dit 
voorstel reeds rekening gehouden. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de commissie Samen Leven 
Behandeld in de raad van 13 december 2007 
E.Vervoort@ridderkerk.nl /244/K 
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