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Onderwerp:  
Vaststelling belastingtarieven en –
verordeningen 2015 
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Onderwerp 
Vaststelling belastingtarieven en –verordeningen 2015 
 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Voor het belastingjaar 2015 vast te stellen.  
1. Besluit tarieven gemeentelijke heffingen en invordering 2015 (96151) 
2. Legesverordening (96152) 
3. Tarieventabel Leges 2015 (96153) 
4. Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2015 (96154) 
5. Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 (96155) 
 
Inleiding 
Als gevolg van beleidswijzigingen, wijzigingen van wet- en regelgeving worden de belasting-
verordeningen en –tarieven jaarlijks aangepast en vastgesteld.  
 
De hoogte van de tarieven van de lokale heffingen treft u ter vaststelling in dit voorstel aan. De 
tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen worden jaarlijks afzonderlijk vastgesteld in het Besluit 
tarieven gemeentelijke heffingen en invordering, de Tarieventabel Leges en de Tarieventabel 
Lijkbezorgingsrechten. Regels over kwijtschelding gemeentelijke belastingen worden jaarlijks 
vastgesteld en opgenomen in de “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen”.  
 
De legesverordening dient als gevolg van nieuwe regelgeving aangepast en opnieuw vastgesteld te 
worden. De overige belastingverordeningen behoeven geen aanpassingen voor het belastingjaar 
2015.  
 
De begroting voor het jaar 2015 heeft u vastgesteld. Op basis van deze begroting wordt voorgesteld 
om de voorgestelde belastingtarieven 2015 vast te stellen. 
 
Beoogd effect 
Met de vaststelling van de tarieven, verordeningen en de regeling voor kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen is een juridische basis gelegd voor de heffing en invordering van de verschillende soorten 
gemeentelijke belastingen en lokale heffingen.   
 
Relatie met beleidskaders 
N.v.t. 
 
Argumenten 
Trendmatige verhoging van tarieven 
Algemeen uitgangspunt bij de begroting is een trendmatige verhoging van de tarieven met 1,5%. Als 
we in dit voorstel hiervan afwijken, geven we daarop een toelichting bij de betreffende belastingsoort. 
 
Kostendekkendheid / Kostenonderbouwing tarieven 2015 
Als uitgangspunt voor de tarieven van de gebonden heffingen geldt dat de tarieven kostendekkend 
moeten zijn. De ontvangen gelden voor de gebonden heffingen vloeien niet in de algemene middelen, 
maar dienen om de specifieke kosten van de betreffende producten/diensten te dekken. De in 
rekening gebrachte tarieven mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. 
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Onroerende zaakbelastingen (OZB) 
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. 
 
De hertaxatie van de WOZ-objecten voor het belastingjaar 2015 met als peildatum 1-1-2014 is 
inmiddels afgerond en geeft de volgende WOZ-waarden aan: 

- de totale WOZ-waarde van woningen:   € 3.832.100.000,--; 
- de totale WOZ-waarde van niet-woningen:  €    779.900.000,--.  

 
De totale WOZ-waarden van woningen en niet-woningen op basis van de resultaten van de hertaxatie 
bedraagt € 4.612.000.000,--. Dit houdt in dat voor het jaar 2015 (peildatum 1-1-2014) ten opzichte van 
peildatum 1-1-2013, er sprake is van een waardedaling van woningen van gemiddeld 5,9% en een 
waardedaling van de niet-woningen met gemiddeld 2,7%. 
 
In de begroting is uitgegaan van een inflatiecorrectie van 1,5% en de WOZ-waarde van peildatum 1-1-
2013. Om nu na de uitkomst van de hertaxatie de bij de begroting 2015 geraamde opbrengst OZB te 
realiseren, stellen we u voor om, de tarieven voor 2015 als volgt definitief vast te stellen.  

 2014 2015 % 
stijging 

Onroerende zaakbelastingen eigenaarsgedeelte woningen 0,1186% 0,1280% 7,9% 
Onroerende zaakbelastingen eigenaarsgedeelte niet-woningen 0, 2419% 0,2515% 3,9% 
Onroerende zaakbelastingen gebruikersgedeelte niet-woningen 0,1928% 0,2000% 3,7% 
 
De waardedaling leidt in beginsel niet tot hogere inkomsten c.q. minder inkomsten uit de OZB. 
Immers, om dezelfde opbrengst te realiseren bij daling van de WOZ-waarde zal er een verhoging de 
OZB-tarieven plaats vinden. Per saldo blijft de inkomsten gelijk. 
 
Precariobelasting 
Voor 2015 geldt dat de tarieven van 2014 verhoogd zijn met de inflatiecorrectie van 1,5%.  
 
Parkeerbelastingen en -boete 
Parkeerbelastingen worden geheven voor het verlenen van parkeervergunningen alsmede een 
belasting voor het parkeren van voertuigen waaronder mede begrepen de gefiscaliseerde 
parkeerboeten. Voor het jaar 2015 blijven de hoogte van de tarieven van 2014 ongewijzigd en dus niet 
verhoogd met de trendmatige stijging. Slechts het tarief voor de kosten van een naheffingsaanslag 
(zg. parkeerboete) wordt conform de wettelijk regeling “Besluit gemeentelijke parkeerbelasting” voor 
het jaar 2015 verhoogd van € 58,-- naar € 59,--.  
 
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. Hier geldt het uitgangspunt van 
kostendekkende tarieven en wordt de inflatiecorrectie dus niet toegepast op de tarieven. In 2015 daalt 
het tarief ten opzichte van 2014 door dat ook in Ridderkerk de verwachting is dat er sprake zal zijn van 
een dalende trend in de hoeveelheden afval. 
 
De tarieven van 2015 zien er als volgt uit: 

 
 
 
 
 

Afvalstoffenheffing

2014 2015

Eenpersoonshuishouden € 195,48 € 189,72 -2,95%

Meerpersoonshuishouden € 271,44 € 263,64 -2,87%

Minicontainer € 88,92 € 86,28 -2,97%

Tarieven

%
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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.  
 
Ten opzichte van 2014 is het toegestane tarief voor 2015 volgens het GRP-5 met 3% verhoogd. Ook 
hier geldt dat de tarieven kostendekkend moeten zijn en dus geen toepassing van inflatiecorrectie.  
 
Tarieven Rioolheffing 2015 zien er als volgt uit: 

 
 
 
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.  
 
Marktgelden 
Marktgelden worden geheven voor het innemen van standplaatsen op het door de gemeente 
aangewezen marktterrein. De markt is voorzien van elektra-aansluitingen van 16 ampère 
respectievelijk 32 ampère. Voor afname van energie op de markt wordt er ook een heffing in rekening 
gebracht. De tarieven van 2015 bestaan uit een correctie van de desbetreffende tarieven van 2014 
met de inflatiecorrectie van 1,5%.  
 
Haven- en kadegelden 
De Haven- en kadegelden worden geheven voor het gebruik van de gemeentelijke haven of kade.  
Voor deze heffing geldt het uitgangspunt van een tariefstijging met de inflatiecorrectie van 1,5%.  
 
Termijnen van betaling belastingaanslagen / Automatische incasso 
Ter afdoening van de motie van 10 juli 2014 met nummer 2014 – 3 wordt met ingang van 2015 drie  
tweemaandelijkse betalingstermijnen ingevoerd. De keuze van betalingswijze wordt opengelaten door 
of gebruik te maken van acceptgiro’s of via bankoverschrijving of per kas. 
 
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 2015 ongewijzigd. 
Dit houdt in dat het totaal bedrag van de aanslag niet meer dan € 2.100,-- bedraagt om in aanmerking 
te komen voor de hiervoor vermelde betalingsregeling. Dit zogenoemde drempelbedrag is alleen van 
toepassing op gecombineerde aanslagen voor de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, 
rioolrecht en hondenbelasting.  
  
 
Overleg gevoerd met 
Met de betrokken vak afdelingen is afgestemd over de hoogte van de tarieven voor 2015. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
 
 
 
 
 

Rioolheffing

2014 2015

Eigenaar/gebruiker tot 500m3€ 78,60 € 81,00 3,05%

Grootverbruik 1e tariefschijf € 83,88 € 86,52 3,15%

Minicontainer € 111,00 € 110,16 -0,76%

Tarieven

%
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Uitvoering/vervolgstappen 
De besluiten zullen bekend gemaakt worden in het Gemeentejournaal van het gratis huis-aan-
huisblad "De Combinatie" en op de landelijke website "www.officielebekendmakingen.nl". In de 
openbare bekendmaking in "De Combinatie" zal worden vermeld dat de belastingverordeningen en 
Tarieventabellen voor een ieder ter inzage liggen bij het team belastingen en via de website van de 
Gemeente Ridderkerk te raadplegen zijn. 
 
Evaluatie/monitoring 
N.v.t 
 
Financiën  
In de begroting 2015-2018 is met de opbrengsten van de gemeentelijke heffingen volgens dit voorstel 
reeds rekening gehouden. 
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
N.v.t. 
 
 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Besluit tarieven gemeentelijke heffingen en invordering 2015   (96151) 

2. Legesverordening        (96152) 

3. Tarieventabel Legesverordening 2015      (96153) 

4. Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2015      (96154) 

5. Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015    (96155) 

 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 




