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Onderwerp: Belastingverordeningen 2007 
 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor de hieronder genoemde belastingverordeningen 2007 vast te stellen. 
A. Verordening afvalstoffenheffing 2007 
B. Verordening Haven- en kadegelden 2007 
C. Verordening Hondenbelasting 2007 
D. Legesverordening 2007 
E. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2007 
F. Verordening Marktgelden 2007 
G. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2007 
H. Verordening Parkeerbelasting 2007 
I. Verordening Precariobelasting 2007 
J. Verordening Rioolrechten 2007 
 
Als bijlage treft u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven in 2007 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 2007 – 2010. 
 
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 
burger. Van de heffingen die wettelijk alleen dienen ter algemeen dekkingsmiddel is het beleid dat 
de koopkracht van de gemeente gehandhaafd dient te blijven. Dit betekent dat deze heffingen in 
principe stijgen met de trendmatige verhoging. In het beleidsprogramma 2006 – 2010 ‘Samen aan 
de slag met aandacht, respect en verantwoordelijkheid’ is als uitgangspunt opgenomen dat de 
lokale lasten niet meer stijgen dan het landelijke inflatiecijfer en dat tarieven kostendekkend zijn. 
Voor 2007 bedraagt het inflatiepercentage 1,86%. 
 
In de paragraaf Lokale Heffingen behorend bij de Programmabegroting 2007 - 2010 zijn de 
verschillende aspecten uitgebreid toegelicht. U treft hieronder per onderdeel de belangrijkste 
wijzigingen in de verordening 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 
éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. 
 
Ten opzichte van 2006 stijgt het tarief in 2007 met 0,8%. De voor 2007 berekende tarieven komen 
daarmee 1% lager uit dan de prognose in de vorige begroting.    
 
Haven- en kadegelden 
Haven- en kadegelden worden geheven voor het gebruik van de gemeentelijke haven of kade. 
De wijzigingen zijn redactioneel van aard. Aangezien het product reeds kostendekkend is, vindt er 
geen tariefsverhoging plaats. 
 
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 (1,86%). Het tarief 

stijgt met € 1,04 naar € 56,96 voor een eerste hond. 
2. Het ruime kwijtscheldingsbeleid voor de hondenbelasting is gecontinueerd. Het tarief voor de 

eerste hond komt geheel in aanmerking voor kwijtschelding. Het tarief voor 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 zijn: 

1. Een aantal tarieven, die betrekking hebben op vergunningverlening en handhaving is extra 
verhoogd teneinde een betere kostendekkendheid te realiseren. 

2. Enkele tarieven, voortvloeiende uit de Drank en Horecawet en de Algemene Plaatselijke 
verordening, zijn extra verhoogd om deze meer in overeenstemming te brengen met de 
door de gemeente te leveren inspanning. 

3. De overige tarieven stijgen met het inflatiepercentage van 1,86%. 
4. De tarieven worden afgerond op € 0,05. 
5. De overige wijzigingen zijn redactioneel en er wordt geen beleidswijziging of substantiële 

tariefswijziging beoogd. 
 

Lijkbezorgingsrechten 
Vanaf 2005 geldt voor de lijkbezorgingsrechten dat deze kostendekkend worden geheven. Op de 
exploitatie van de begraafplaats vanaf 2007 zijn van invloed de gevolgen van het gewijzigd 
afschrijvingsbeleid en de exploitatielasten van de uitbreiding van de begraafplaatsen.  
Het in 2005 gewijzigd afschrijvingsbeleid geeft hogere kapitaallasten voor de begraafplaatsen van 
€ 43.600,-- in 2007 geleidelijk aflopend naar € 20.000,-- in 2010. Dit betekent dat boven op de 
inflatiecorrectie een extra verhoging moet komen van 8,6%. Tezamen resulterend in 10,46% 
verhoging. Tijdens uw vergadering van 9 november 2006 hebt u besloten, naar aanleiding van een 
amendement, dat deze voorgestelde verhoging voor de lijkbezorging van 10,46% moet worden 
terug gebracht naar 1,86%. In bijgaande verordening zijn de tarieven conform uw besluit 
opgenomen. 
 
Marktgelden 
De tarieven voor de marktgelden zijn met 1,86% verhoogd. 
 
Onroerende-zaakbelastingen 
De onroerende-zaakbelastingen zijn een algemene heffing over het op 1 januari in eigendom en/ of 
gebruik hebben van onroerende zaken in de gemeente. De heffingsmaatstaf is de waarde die een 
onroerende zaak heeft. De opbrengst is bestemd voor de algemene middelen. 
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De onroerende-zaakbelastingen (OZB) bestaan feitelijk uit twee afzonderlijke heffingen: 
- een belasting voor de gebruikers; ( alleen voor niet-woningen) 
- een belasting voor de eigenaren. 
 
De verhouding tussen de verschillende tarieven is ten opzichte van 2006 gehandhaafd. Het beleid 
is dat het tarief stijgt met het inflatiepercentage van 1,86%.  
 
Vanaf 2007 moet rekening worden gehouden met de uitkomst van de hertaxatie van de WOZ-
objecten per peildatum 1 januari 2005. In onderdeel 9.3 van de paragraaf lokale heffingen van de 
begroting 2007 is aangegeven dat de voorlopige uitkomst van de hertaxatie een waardestijging van 
10% gaf. Voor een gelijkblijvende opbrengst/belastingdruk moeten de tarieven overeenkomstig 
worden verlaagd.  
De uitkomst voor niet-woningen is echter nog onvoldoende bekend om nu al een betrouwbare 
herziening van de tarieven te kunnen berekenen. In afwijking van het gestelde in de paragraaf 
lokale heffingen stellen wij daarom voor voorlopig nog de tarieven te baseren op de oude WOZ-
waarden. Zodra de WOZ-waarden op basis van de hertaxatie definitief zijn vastgesteld zullen wij u 
een voorstel doen om de OZB-tarieven definitief vast te stellen. 
Naar verwachting zal in december 2006 de uitkomst van de hertaxatie definitief bekend zijn en de 
OZB-tarieven voor 2007 kunnen worden berekend. Indien mogelijk zullen wij u vóór uw 
vergadering van 14 december de nieuwe (lagere) tarieven doen toekomen, zodat u dan de 
verordening toch met de juiste tarieven kunt vaststellen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan is 
het juridisch geen bezwaar om begin 2007 met terugwerkende kracht alsnog de lagere tarieven te 
bepalen. 
Voor achtergrondinformatie over de neutrale verwerking van de uitkomsten van de hertaxatie 
verwijzen wij u naar onderdeel 9.3 van de paragraaf Lokale heffingen van de begroting 2007-2010. 
 
De voorlopige tarieven bedragen op grond van het bovenstaande voor 2007: 
Onroerende-zaakbelastingen eigenaargedeelte woningen  € 2,26 
Onroerende-zaakbelastingen eigenaargedeelte niet-woningen  € 4,05 
Onroerende-zaakbelastingen gebruikersgedeelte niet-woningen  € 3,24 
 
Parkeerbelasting 
Parkeerbelasting wordt geheven voor het verlenen van parkeervergunningen alsmede een 
belasting voor het parkeren van voertuigen waaronder mede begrepen de gefiscaliseerde 
parkeerboeten. 
1. De kosten van de gefiscaliseerde parkeerboeten worden aangepast aan het nieuwe wettelijk 

maximum (€ 48,-). 
2. Voor het overige ondergaat de verordening alleen redactionele wijzigingen. Er wordt geen 

beleidswijziging beoogd. 
 
Precariobelasting 
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen in, onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond. 
- De tarieven voor de precariobelasting zijn verhoogd met 1,86%.  
- Voor het overige ondergaat de verordening alleen redactionele wijzigingen. 
 
Rioolrechten 
De heffing rioolrechten bestaat uit twee onderdelen. 
§ rioolrecht 
§ rioolafvoerrecht 
 



 
 

  
 

De heffing rioolrechten dient ter dekking van de kosten van het onderhoud, het beheer en de 
instandhouding van het gemeentelijk rioolstelsel. Het rioolrecht is gesplitst in een eigenaargedeelte 
(rioolrecht) en een gebruikersgedeelte (rioolafvoerrecht), waarbij voor gebruikers met een 
waterverbruik tot en met 500m3 een forfaitair tarief geldt. Naar de aard van de betreffende heffing 
(eigenaargedeelte of gebruikersgedeelte) is de heffing een tijdstipbelasting (heffing naar de situatie 
op 1 januari) of een tijdvakbelasting (heffing per maand). 
 
Het tarief voor 2007 blijft gelijk aan dat van 2006. In 2007 wordt een actualisatie van het 
Gemeentelijk RioleringsPlan aan de raad aangeboden. Op basis daarvan volgt een nieuwe 
prognose voor de tariefsontwikkeling in meerjarenperspectief. 
 
Automatische incasso 
Voorgesteld wordt om de termijnen van de Automatische Incasso uit te breiden van acht naar tien. 
 
De alternatieve wijze van betaling voor deze belastingplichtigen blijft de methode van maximaal 6 
maandelijkse termijnen van 1/6 van het verschuldigde totaalbedrag (acceptgirokaarten). 
De marges waarbinnen de regeling kan worden gebruikt worden verhoogd naar een 
aanslagbedrag van > € 50,-- en < € 2.000,-- 
 
Een en ander kan budgettair neutraal worden geregeld, omdat de belastingprocessen inmiddels 
zover geautomatiseerd zijn, dat het mogelijk is de aanslagen (en de WOZ-beschikking) eind januari 
bij de belastingplichtigen te bezorgen. Dat betekent dat de eerste betaaltermijn verstrijkt per eind 
februari en de laatste per eind november.  
 
De huidige situatie is dat ongeveer 50% van de belastingplichtigen gebruik maakt van de 
Machtiging tot Automatische Incasso. Met dit voorstel zien wij mogelijkheden dit percentage naar 
75% te verhogen. 
 
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 belastingverordeningen voor een ieder gratis ter inzage 
liggen bij de sectie belastingen en dat een ieder tegen betaling van een bedrag aan leges een 
afschrift kan verkrijgen. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
In de begroting 2007 – 2010 is met de opbrengsten van de gemeentelijke heffingen volgens dit 
voorstel reeds rekening gehouden.  
In het aanvullend dekkingsplan van de Begroting 2007-2010 is met de gevolgen van het 
amendement op de verhoging van de Lijkbezorgingsrechten rekening gehouden. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de commissie Samen Leven  
Behandeld in de raad 14 december 2006 
RO/330/as/K 


