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Onderwerp 
Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2016  
 
Geadviseerde beslissing raad 
Vast te stellen de volgende verordeningen en tarieventabellen: 

 Besluit tarieven gemeentelijke heffingen en invordering 2016 

 Tarieventabel Leges 2016 

 Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2016 

 Verordening Rioolheffing 

 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
 

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 2016 zijn de uitgangspunten voor de tariefberekeningen opgenomen.   
 
Beoogd effect 
Het vaststellen van de tarieven en verordeningen maakt de heffing en invordering van de 
gemeentelijke belastingen in 2016 juridisch mogelijk.  
 
Relatie met beleidskaders 
n.v.t. 
 
Argumenten 
De tarieven voor 2016 moeten worden 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 vastgesteld via het Besluit tarieven 
gemeentelijke heffingen en invordering, de Tarieventabel Leges en de Tarieventabel 
Lijkbezorgingsrechten. 
 
Trendmatige verhoging van tarieven 
Algemeen uitgangspunt bij de begroting is een trendmatige verhoging van de tarieven met 1%. Als we 
in dit voorstel hiervan afwijken, geven we daarop een toelichting bij de betreffende belastingsoort. 
 
De voorgestelde tarieven 2016 zijn kostendekkend 
Als uitgangspunt voor de tarieven van de gebonden heffingen geldt dat de tarieven kostendekkend 
zijn. De ontvangen gelden uit de gebonden heffingen komen immers niet in de algemene middelen 
terecht, maar dienen om de specifieke kosten van de betreffende producten/diensten te dekken. De in 
rekening gebrachte tarieven mogen dus maximaal 100% kostendekkend zijn.  
 
Redactionele wijziging van verordeningen 
Belastingverordeningen moeten worden aangepast aan de huidige regelgeving en het beleid. Op 
grond hiervan wordt voorgesteld om redactionele aanpassingen van de Verordening rioolheffing en 
verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te stellen.  
 
 
 
Per belastingsoort worden de tarieven 2016 voorgesteld 



Per belastingsoort geven we u hierna inzicht in de voorgestelde tarieven voor 2016. Als bijlage treft u 
tevens een overzicht van de tarieven van 2016 in vergelijking met tarieven van de afgelopen twee 
jaren. 
 
Onroerende zaakbelastingen 

De totaal geraamde opbrengst van € 8.188.400 vormt de basis voor de tariefberekening OZB 2016.  
 
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 2016 met als peildatum 1-1-2015 is 
inmiddels afgerond en geeft geen aanleiding om de in de begroting reeds als concept opgenomen 
tarieven aan te passen.  
 
De tarieven onroerende zaakbelastingen voor het jaar 2016 wordt ter vaststelling als volgt 
voorgesteld. 

 2015 2016 % stijging 

OZB eigenaarsgedeelte woningen 0,1280% 0,1293% 1% 
OZB eigenaarsgedeelte niet-woningen 0, 2515% 0,2540% 1% 
OZB gebruikersgedeelte niet-woningen 0,2000% 0,2020% 1% 
 
 
Parkeerbelastingen en parkeervergunningen 

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 2016 blijft de hoogte van de tarieven van 2015 ongewijzigd en worden 
dus niet verhoogd met de trendmatige stijging, met uitzondering van de parkeertarieven van de 
parkeerplaatsen aan de Ridderstraat (zie voorstel hierna). Het tarief voor de kosten van een 
naheffingsaanslag (zg. parkeerboete) wordt conform de wettelijk regeling “Besluit gemeentelijke 
parkeerbelasting” voor het jaar 2016 verhoogd van € 59,-- naar € 60,--.  
 
Verlaging tarief parkeervergunning aan de Ridderstraat 
Het zzp-centrum dat vrijwel aan de parkeerplaats aan de Ridderstraat ligt kwam met het verzoek om 
voor het deelgebied aan de Ridderstraat een gereduceerd tarief toe te passen. Aanleiding hiervoor is 
dat het parkeerterrein voortdurend grotendeels leeg staat, terwijl ondernemers tegen een lager tarief 
in aanmerking willen komen voor een parkeervergunning. Om aan deze wens van de ondernemers die 
hun bedrijf of beroep hebben gevestigd in de omgeving van de parkeerplaats aan de Ridderstraat 
tegemoet te komen, wordt voorgesteld om het tarief voor het jaar 2016 te verlagen met 50%. Met dit 
voorstel worden geen nadelige financiële consequenties verwacht, omdat er thans weinig gebruik 
wordt gemaakt van de parkeerplaatsen aan de Ridderstraat. 
 
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. Deze heffing  is als de zogeheten 
"gesloten financieringen" in onze begroting opgenomen. Dit betekent dat de inkomsten (op basis van 
het tarief voor afvalstoffenheffing) worden bepaald door de hoogte van de kosten. 
 
De tarieven van 2016 zien er als volgt uit:  

Afvalstoffenheffing Tarieven % 

 2015 2016  

Eenpersoonshuishouden € 189,72 € 191,16 0,76 

Meerpersoonshuishouden € 263,64 € 265,68 0,77 

Minicontainer € 86,28 € 86,88 0,70 

 
 
 
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.  
 
Vrijstelling rioolheffing garageboxen 
In de praktijk worden garageboxen niet aangeslagen voor de rioolheffing. Dit dient echter in de 
verordening opgenomen te worden. Met ingang van 2016 wordt voorgesteld om een vrijstelling op te 
nemen in de verordening rioolheffing voor garageboxen. De meeste garageboxen of bergingen die 
vergelijkbaar zijn met wat gangbaar is bij een huis hebben een waarde van minder dan € 25.000. Om 
ongewenste vrijstelling van objecten die niet meer vergelijkbaar zijn met wat normaliter bij een huis 
staat te voorkomen, is een grens ingevoerd van € 25.000.  
 
Ook hier geldt dat deze heffing als de zogeheten "gesloten financieringen" in onze begroting is 
opgenomen. Dit betekent dat de inkomsten worden bepaald door de hoogte van de kosten. 
 
Tarieven rioolheffing 2016 zien er als volgt uit: 

Rioolheffing Tarieven % 

 2015 2016  

Eigenaar tot en met 500m3 € 81,00 € 84,24 4,0 

Gebruikers tot en met 500m3 € 81,00 € 84,24 4,0 

Groot (water)verbruik 1
e
 tariefschijf € 86,52 € 89,88 4,0 

 
 
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. In  verband met en op basis van wijzigingen van wet en regelgeving worden 
onderstaande wijzigingen voorgesteld.   
 
Voorgestelde wijzigingen  
 

 Leges Burgerlijke stand (Hoofstuk 1, titel 1 tarieventabel) 

Ten aanzien van de voltrekking van huwelijken wordt voorgesteld om de volgende 
administratiekosten in rekening te brengen. Dit is bedoeld om  gemaakte kosten te kunnen 
verhalen op de aanvragers. Er wordt voorgesteld om de volgende administratiekosten voortaan in 
rekening te brengen.   

1. Annuleringskosten van € 70,-- (art. 1.1.4.1) 
2. Wijzigingskosten rondom locatie of het tijdstip van € 40,-- (art. 1.1.4.2) 
3. Deze kosten worden niet in rekening gebracht bij ziekte, acute ziekenhuisopname, en/of 

overlijden van familieleden (art. 1.1.4.3) 
4. Bespelen van carillon voor of na huwelijksvoltrekking van € 100,-- (art. 1.1.4.4) 
5. Bespelen van carillon voor en na huwelijksvoltrekking van € 150,-- (art. 1.1.4.5) 

 

 Leges Gemeentearchief (Hoofdstuk 9, Titel 1 tarieventabel) 
Voor het verstrekken van kopieën van stukken uit het gemeentearchief zijn eerder geen leges in 
rekening gebracht. Er wordt thans voorgesteld om dit met ingang van 2016 in de tarieventabel op 
te nemen. Het betreft een aanvulling op de tarieven van Hoofdstuk 9, Titel 1 van de tarieventabel 
met de volgende twee bepalingen: 

1. Art. 1.9.3 een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, 

per pagina A4 of A3: €0,25 

2. Art. 1.9.4 een afschrift of fotokopie groter dan A3-formaat van een in het archief van 
de gemeente berustend stuk, per pagina: €6,50  

 

 Leges ontheffing Winkeltijdenwet (Hoofdstuk 12, titel 1 tarieventabel) 
Het Vrijstellingenbesluit Winkeltijden kent geen ontheffingsmogelijkheid meer; die mogelijkheid is 
opgenomen in de lokale verordening. Op grond hiervan zijn de woorden “het Vrijstellingsbesluit 
Winkeltijdenwet” vervangen door “de Verordening winkeltijden Ridderkerk”.  

 



 Leges op basis van de wet op kansspelen (Hoofdstuk 13, titel 1, tarieventabel) 
De prijsvraagvergunning als bedoeld in art 28 van de Wet op de kansspelen bestaat niet meer. 
Deze bepaling in de tarieventabel dient daarom geschrapt te worden. 
 

 Leges kinderopvang (Hoofstuk 14, titel 1 tarieventabel) 
De heffing te beperken tot alleen een nieuwe registratie in het LRKP van kindercentra en 
gastouders na consultatie met de VNG. Het voorstel luidt als volgt: 

1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie 
nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal € 2.329,--   

Wordt gewijzigd in 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het 
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen van een kindercentrum, gastouderbureau 
of peuterspeelzaal € 1.100,-- 
 

2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bieden van 
gastouderopvang € 490,-- 

Wordt gewijzigd in 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het 
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen van een gastouder € 275,-. 

 

 Leges vervoer gevaarlijke stoffen (Hoofdstuk 16,art. 1.16.5, titel 1, tarieventabel) 
Naar aanleiding van een wijziging van de wetgeving is de volgende wijziging voorgesteld. 
“Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
ontheffing als bedoeld in artikel 22 29, eerst lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.” 

 
Marktgelden 

Marktgelden worden geheven voor het innemen van standplaatsen op het door de gemeente 
aangewezen marktterrein. Door verlaging van de kosten wordt voorgesteld om de tarieven voor 2016 
te verlagen met 14% ten opzichte van 2015.  
 
Lijkbezorgingsrechten 

De exploitatiebegroting 2016 is op basis van de huidige tarieven kostendekkend. Er hoeft daarom 
geen indexering van 1% plaats te vinden. De directe exploitatiekosten stijgen weliswaar vanwege 
stijgende prijzen, maar dit effect wordt in evenwicht gebracht door de dalende kapitaallasten. Wanneer 
de tarieven met de inflatiecorrectie van 1% stijgen, zal er een kostendekking komen van meer dan 
100%. Voor 2016 wordt daarom voorgesteld om de tarieven van 2015 ongewijzigd toe te passen voor 
2016. 
 
Termijnen van betaling belastingaanslagen / Automatische incasso 

Met ingang van 2015 wordt drie  tweemaandelijkse betalingstermijnen ingevoerd. De keuze van 
betalingswijze wordt opengelaten door of gebruik te maken van acceptgiro’s of via bankoverschrijving 
of per kas. Dit blijft voor 2016 ongewijzigd. 
 
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 2016 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 en  
rioolheffing.  
 
Overleg gevoerd met 
Collega’s van de desbetreffende vakafdelingen (Vergunningen, Front- en Backoffice, Beheer en 
Onderhoud, DIV etc).  
 
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  
 

http://www.ridderkerk.nl/


Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
De berekening van de tarieven is gebaseerd op de geraamde opbrengsten uit de begroting 2016.  
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Duurzaamheid 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
n.v.t. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Besluit tarieven gemeentelijke heffingen en invordering 2016 (1016332) 
2. Tarieventabel Leges 2016 (1016336) 
3. Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2016 (1016334) 
4. Verordening Rioolheffing (1016338) 
5. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen (1016337) 
6. Overzicht tarieven 2016 (1021530) 
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