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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 
2023

College van burgemeester 
en wethouders 
8 november 2022

Zaaknummer
607109
 

Portefeuillehouder
C.A. van der Duijn Schouten

Commissie Samen wonen 
1 december 2022

Openbaar

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

Gemeenteraad 
15 december 2022
 

Geadviseerd besluit
1. Vast te stellen de volgende verordeningen en tarieventabellen:
•    Verordening Onroerende zaakbelastingen 2023;
•    Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2023;
•    Verordening Rioolheffing 2023;
•    Verordening en tarieventabel Leges 2023;
•    Verordening en tarieventabel Marktgelden 2023;
•    Verordening en tarieventabel Parkeerbelasting 2023;
•    Verordening en tarieventabel Haven- en kadegeld 2023;
•    Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2023;
•    Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk 2023.

2. In te trekken de volgende verordeningen en tarieventabellen:
•    Verordening Onroerende zaakbelastingen 2022;
•    Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2022;
•    Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2022;
•    Verordening en tarieventabel Leges 2022;
•    Verordening en tarieventabel Marktgelden 2022;
•    Verordening en tarieventabel Parkeerbelasting 2022;
•    Verordening en tarieventabel Haven- en kadegeld 2022;
•    Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2022; 
•    Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022.
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Raadsvoorstel
Inleiding
De belastingtarieven en -verordeningen worden jaarlijks door uw gemeenteraad vastgesteld. De 
tarieven zoals we deze nu aan u voorstellen zijn gebaseerd op de in de begroting 2023 geraamde 
opbrengsten, het collegeprogramma 2022 - 2026 en de effecten van de 1e begrotingswijzigingen. 

Beoogd effect
De belastingtarieven en -verordeningen voor het belastingjaar 2023 vast te stellen, opdat de leges en 
belastingen per 1 januari 2023 formeel geheven kunnen worden.

Relatie met beleidskaders
Programmabegroting 2023
Coalitieakkoord 2022 – 2026
Collegeprogramma 2022 - 2026 

Argumenten
1.1. De belastingverordeningen worden aangepast op grond van actuele wet- en regelgeving.
De VNG-modelverordeningen gemeentelijke belastingen zijn als basis gebruikt om de teksten van de 
belastingverordeningen te actualiseren. 

1.2. De voorgestelde belastingtarieven zijn gebaseerd op en in overeenstemming met de 
opbrengstramingen uit de programmabegroting 2023 en het collegeprogramma 2022 - 2026
De voorgestelde tarieven zijn in overeenstemming met de in de begroting 2023 geraamde 
opbrengsten, het collegeprogramma 2022 - 2026 en de effecten van de 1e begrotingswijzigingen. 
Daarin is  de inzet van middelen uit de voorzieningen inbegrepen.

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 2023 worden de 
verordeningen en tarieventabellen van voorgaande jaren ingetrokken. Oud maakt plaats voor nieuw. 

Uitvoering belastingtaken door SVHW met ingang van 2023
De heffing en inning van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ wordt met 
ingang van 2023 uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Vastgoed Heffing en Waardebepaling 
(SVHW). Dit betreft de uitvoering van de belastingtaken van de gemeente Ridderkerk. Daartoe treedt 
de gemeente Ridderkerk toe als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW. Hiermee 
gaan de wettelijke taken die daarmee samenhangen middels delegatie van bevoegdheden van het 
college van Ridderkerk over naar het SVHW. De wettelijke bevoegdheden tot het vaststellen van 
beleid ten aanzien van het voorgaande blijven bij uw gemeenteraad van Ridderkerk. Dit betreft het 
vaststellen van de belastingverordeningen en –tarieven.
Het tarievenbeleid 2023
Algemeen uitgangspunt bij de begroting is een verhoging van de belastingtarieven met een 
inflatiecorrectie van 2,2%. Per belastingsoort geven we u hierna een overzicht van en toelichting op de 
voorgestelde tarieven voor 2023. Ten aanzien van de tarieven van de gebonden heffingen zoals de 
afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, marktgelden en leges geldt dat deze tarieven 
maximaal kostendekkend zijn. 

• Onroerende zaakbelastingen
Op basis van de voorlopige schatting van de WOZ-waardeontwikkeling is een OZB-opbrengst 
berekend voor 2023 van € 12.694.000. Deze raming vormt de basis voor de tariefberekening OZB 
2023. Bij de berekening van de tarieven is in de begroting uitgegaan van een waardestijging van de 
woningen met 11% en van de niet-woningen met 1%. Op basis van de geraamde OZB-opbrengst en 
de inschatting van de waardestijging, zien de tarieven voor 2023 er als volgt uit.
OZB-tarieven 2022 2023
Eigenaren woningen 0,0985% 0,0907%
Eigenaren niet-woningen 0,4586% 0,4800%
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• Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing dient ter dekking van de kosten van het inzamelen en verwerken van het 
huishoudelijk afval. In de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting 2023 is een 
kostenonderbouwing van de tarieven voor de afvalstoffenheffing opgenomen. 
Afschaffen variabele tarieven en invoering nieuwe tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing: nieuw tarief 
voor twee persoonshuishoudens
Met ingang van 2023 wordt voorgesteld om de variabele tarieven af te schaffen en in plaats daarvan 
een vast tarief toe te passen. Dit vloeit voort uit het coalitieakkoord 2022 – 2026: Voor een eerlijke 
verdeling van de lasten maakt het betalen per lediging of klepbeweging (variabele tarief) plaats voor 
een vast jaarlijks bedrag per één-, twee- of meerpersoonshuishoudens.
Vrijstelling voor onvermijdbaar medisch afval vervalt 
Met de afschaffing van het variabel tarief vervalt deze vrijstelling. Deze vrijstelling behelsde een 
vermindering van het variabel tarief boven een aantal klepbewegingen/ledigingen. Met het vast tarief 
wordt de hoogte van de heffing niet meer bepaald door het aantal klepbewegingen/ledigingen, 
waardoor de vrijstelling niet meer van toepassing is.  
Nieuwe tarieven voor mini-container en kostbaarheden uit container halen
Met ingang van 2023 wordt voorgesteld om tarieven op te nemen voor de hierna volgende diensten 
van NV BAR afvalbeheer. Deze tarieven betreffen kostendekkende tarieven.  
Tarieven afvalstoffenheffing
De tarieven die thans ter vaststelling worden aangeboden zijn overgenomen uit het collegeprogramma 
2022 - 2026. De kosten voor kwijtschelding zijn niet in de tarieven verdisconteerd. De ter vaststelling 
voorgestelde tarieven voor 2023 zien er als volgt uit.
Afvalstoffenheffing 2022 2023
Eenpersoonshuishouden  279,48
Tweepersoonshuishouden  375,24
Meerpersoonshuishouden  386,52
Vast tarief
eenpersoonshuishouden 223,56  

Vast tarief
meerpersoonshuishouden 310,56  

Variabel tarief per zak 60 liter 0,75  
Variabel tarief container
240 liter 3,00  

Voor het gebruik dan wel het periodiek 
volgens de reguliere 
afvalinzamelingsronde ledigen van een 
extra beschikbaar gestelde mini-container 
voor PMD-restafval

 

150,00

Overige tarieven
het op aanvraag inzamelen van grove 
huishoudelijke
afvalstoffen per aanvraag
(max. 3 m³ per keer) 20,00 20,00
het op aanvraag inzamelen van grove 
tuinafvalstoffen per aanvraag (max. 3 m³ 
per keer) 20,00 20,00
Indien kwijtschelding gemeentelijke 
belasting is verleend, wordt restitutie voor 
het inzamelen van grof huishoudelijk of 
grof tuinafval verleend voor de inzameling 
van Grof huishoudelijk afval maximaal € 
40,-- (2 keer € 20).

  

Eenmalige kwijtschelding wordt verleend 
voor het inzamelen van grof huishoudelijk 
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afval na overlijden.
een extra-minicontainer per aanvraag 0,00 75,00 
vervangende minicontainer als gevolg van 
beschadiging of verlies door eigen schuld  75,00
kostbaarheden uit de ondergrondse 
container halen

 
75,00

• Rioolheffing
De rioolheffing heeft als doel de kosten te dekken die verband houden met maatregelen die de 
gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten 
aanzien van grond- en hemelwater. 
Tarieven rioolheffing
De tarieven die ter vaststelling worden aangeboden zijn overgenomen uit het collegeprogramma 2022 
- 2026. De kosten voor kwijtschelding zijn niet in de tarieven verdisconteerd. Deze zien er als volgt uit.

2022 2023
Eigenaar/gebruiker tot 500 m3 92,76 103,20
Groot waterverbruik:
501m 3 - 1.000 m 3 / per 100 m3 99,00 110,16
1.001 m3 - 3.000 m3 / per 100 m3 89,28 99,36
3.001 m3 - 6.000 m3 / per 100 m3 79,32 88,32
6.001 m3 - 10.000 m3 / per 100 m3 69,48 77,40
boven 10.000 m3 / per 100 m3 54,12 60,24

• Parkeerbelastingen en parkeervergunningen
Parkeerbelastingen worden geheven voor het verlenen van parkeervergunningen en voor het buiten 
parkeren van voertuigen waaronder mede begrepen de parkeerboetes. Ten aanzien van het betaald 
parkeren in het centrum van Ridderkerk is er geen wijziging in het huidige parkeerregime. Voor 2023 
blijven het tarief voor buiten parkeren en de kosten voor een parkeervergunning ongewijzigd. Het 
tarief voor de kosten van een naheffingsaanslag (zgn. parkeerboete) wordt conform de wettelijke 
regeling “Besluit gemeentelijke parkeerbelasting”, gepubliceerd in de Staatscourant van 31 augustus 
2022, voor het jaar 2023 verhoogd van € 66,50 naar € 72,90.

• Leges en overige heffingen
Ten aanzien van de tarieven van leges geldt dat deze maximaal kostendekkend zijn. Daar waar 
wettelijke tarieven van toepassing zijn worden deze wettelijke tarieven gehanteerd. Indien kan worden 
volstaan met een verhoging van de tarieven met de inflatiecorrectie van 2,2% is dit gehanteerd. Bij de 
afronding van de legesbedragen wordt de landelijke richtlijn gevolgd door af te ronden op 10 eurocent 
naar boven. 
- Leges burger- / publiekszaken
Nieuw tarief voor digitale aanvragen voor verstrekkingen uit basisregistratie persoonsgegevens
In verband met de mogelijkheid om digitaal aanvragen voor verstrekkingen uit de basisregistratie 
persoonsgegevens in behandeling te nemen en daarvoor leges in rekening te kunnen brengen is een 
nieuw artikel in de tarieventabel leges toegevoegd (zie artikel 1.4.1.1: Het tarief bedraagt voor het 
digitaal in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van een 
ingezetene, per verstrekking: € 6,80.) 
- Leges omgevingsvergunning
De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is wederom verschoven naar 1 juli 2023. De 
tarieventabel zal met de inwerkingtreding van deze nieuwe wet per die datum worden gewijzigd. Dit 
houdt in dat hoofdstuk 2 van de tarieventabel leges geheel zal worden vervangen door de nieuwe 
bepalingen op basis van de nieuwe Omgevingswet. Door middel van een separaat voorstel zal de 
raad in dit kader worden verzocht om een wijzigingsverordening van de tarieventabel leges 
omgevingsvergunning vast te stellen.
Leges welstandstoets: Tarieven Welstandcommissie Dorp Stad en Land ongewijzigd
De tarieven van de Welstandcommissie Dorp, Stad en Land zijn voor 2023 op hetzelfde niveau 
gebleven. Dit houdt in dat de tarieven voor 2023 ongewijzigd blijven. 
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- Leges APV-vergunningen en overige vergunningen/ontheffingen
Tarieven voor urgentieverklaringen in het kader van huisvestingswet ongewijzigd voor 2023 (artikel 
1.9.1. tarieventabel)
Voor urgentieverklaringen wordt verwezen naar de bepalingen van de Verordening 
Woonruimtebemiddeling Rotterdam 2020. Deze regels gelden namelijk ook voor de gemeente 
Ridderkerk. Voor 2023 zijn er geen wijzigingen en blijven de tarieven van 2022 gehandhaafd.
Leges Leegstandswet: de hoogte van het tarief voor vergunning tot tijdelijke verhuur leegstaande 
ruimte op hetzelfde niveau gemeenten binnen de BAR samenwerking ( artikel 1.9.2. tarieventabel)
Het tarief is voor alle drie de gemeenten binnen de BAR-samenwerking op gelijk niveau met 
toepassing van inflatiecorrectie, aangezien in de praktijk meestal sprake is van één aanvrager voor de 
drie gemeenten.
Leges Wegenverkeerswetgeving
Conform de Modelverordening van de VNG zijn de bepalingen in de tarieventabel geactualiseerd, 
vervallen en/of vernummerd. Daarnaast worden leges voor parkeerontheffingen voortaan verschuldigd 
per kenteken, voertuig, persoon, locatie of evenement. De volgende wijzigingen worden in dit kader 
voorgesteld:

• Parkeerontheffing blauwe zone (artikel 1.9.5.1)
De tekst is geactualiseerd. Daarnaast wordt met ingang van 2023 voorgesteld om duidelijk te 
omschrijven dat de ontheffing geldt per voertuig/per kenteken. Dit voorkomt dat één ontheffing 
gebruikt kan worden voor meerdere voertuigen, hetgeen niet de bedoeling is. Tenslotte is voorgesteld 
om de hoogte van het tarief voor de drie gemeenten binnen de BAR-samenwerking op hetzelfde 
niveau te houden.   

• Parkeerontheffing uitsplitsen in tijdsduur: nieuwe tarief voor een maand (artikel 1.9.5.2.3)
Het tarief voor één maand ontbrak tot nu toe. Er gelden met ingang van 2023 naast tarieven voor een 
dag, week, en jaar ook een tarief voor een maand.

• Nieuw artikel: ontheffing voor het houden of deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen 
(artikel 1.9.5.3.2)

Er is vooralsnog geen bepaling voor een ontheffing voor het houden of deelnemen aan een wedstrijd 
met voertuigen op de openbare weg. Er is behoefte aan om deze mogelijkheid op te laten nemen.

• Leges voor ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen uitsplitsen in dag, jaar en drie 
jaren (1.9.5.4.1 t/m 1.9.5.4.3) 

De leges voor ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen was niet duidelijk genoeg 
omschreven, waardoor er een ongewenste situatie ontstond met betrekking tot de geldigheid van een 
verkregen ontheffing. Met dit voorstel wordt duidelijkheid gegeven. Uitsplitsing in een tarief voor een 
dag, jaar en drie jaren verlaagt de drempel voor het doen van een aanvraag (en het risico op illegaal 
gedrag) en biedt meer mogelijkheden voor het leveren van maatwerk. 
Leges voor het gebruik van openbaar gemeentegrond voor het innemen van een standplaats op grond 
van de APV: tarieven voorheen in de Verordening Precariobelasting 
Voor het gebruik maken van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond werd 
precariobelasting geheven. Met de afschaffing van de precariobelasting in 2022 was er geen 
grondslag om leges te heffen voor het innemen van voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond ten behoeve van het innemen van een standplaats. Om alsnog mogelijk te maken dat 
hiervoor leges wordt geheven zijn in de tarieventabel leges deze tarieven opgenomen in artikel 3.5.3 
van de tarieventabel. Deze tarieven kwamen voorheen voor het laatst in de Verordening 
precariobelasting 2021.   
Tarieven voor gebruik energieaansluiting standplaatsen voortaan in de tarieventabel leges
Indien naast het innemen van een standplaats ook gebruik wordt gemaakt van een energieaansluiting, 
wordt hiervoor afzonderlijk leges in rekening gebracht. Voorheen zijn deze tarieven ondergebracht in 
de Verordening marktgelden. Aangezien in de praktijk het gebruik van energieaansluitingen ook bij 
APV-standplaatsen van toepassing is, wordt voorgesteld om met ingang van 2023 deze tarieven in de 
legesverordening op te nemen (artikel 3.5.4 t/m 3.5.4.2.4). 

• Marktgelden: tariefsverhoging met inflatiecorrectie van 2,2% 
Voor marktgelden geldt het tarief per ingenomen vierkante meter. De tarieven stijgen met de 
inflatiecorrectie van 2,2% en zijn maximaal kostendekkend.   

• Haven- en Kadegelden: geen indexatie van de tarieven
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De tarieven van Ridderkerk blijken in vergelijking met de tarieven van de havens in de regio nog 
steeds hoger te zijn. We stellen daarom voor om de tarieven voor 2023 op hetzelfde niveau te houden 
als van 2022.

• Lijkbezorgingsrechten
Lijkbezorgingsrechten worden door de gemeente in rekening gebracht voor het gebruik van de 
begraafplaatsen Vredehof en Rusthof en voor het verlenen van diensten door en/of het gebruik van de 
faciliteiten van deze begraafplaatsen. Voor het begrotingsjaar 2023 wordt het volgende voorgesteld:
- Conform de belastingnota 2020 is een prijsstijging van 3% jaarlijks (gedurende 4 jaar) boven de 
inflatiecorrectie van 2,2% voor 2023 toegepast.
- Het tarief voor het gebruik livestream uitvaartdienst (artikel 10.5)  is met meer dan de indexatie 
verhoogd van € 55,00 naar € 75,00. De kosten voor de livestream incl. inregelen zijn hoger dan 
oorspronkelijk begroot. Het tarief is met 30% verhoogd buiten de genoemde tariefstijging.
- Het tarief voor het begeleiden van de uitvaart (artikel 10.6)  is met meer dan de indexatie verhoogd 
van € 90,00 naar € 120,00. De inzet voor de begeleiding vergt meer uren dan oorspronkelijk begroot. 
Het tarief is met 25% verhoogd buiten de genoemde tariefstijging.

• Heffing, inning en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
De heffing, inning en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (OZB, Afvalstoffenheffing, 
Rioolheffing en WOZ) worden voortaan verzorgd door het SVHW. Aangezien gemeente Ridderkerk 
valt onder het werkgebied van het Waterschap Hollandse Delta dat ook deelnemer is van de GR 
SVHW, zullen de inwoners met ingang van 2023 een gecombineerd aanslagbiljet ontvangen waarin 
het totaal verschuldigde belastingbedrag aan gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting op 
één biljet wordt opgenomen. Op het aanslagbiljet worden de afzonderlijke heffingen herkenbaar 
vermeld inclusief het logo van de gemeente en het waterschap. Deze manier van uitvoering brengt de 
volgende wijzingen ten opzichte van het belastingjaar 2022 met zich mee:  
-    Automatische incasso: afschaffing drempelbedrag van € 2.100 
Belastinginning komt in aanmerking voor automatische incasso indien het onder het drempelbedrag 
van € 2.100 blijft. Deze oude regeling van Ridderkerk was destijds ingevoerd met het idee dat de 
regeling voor automatische incasso slechts mogelijk moet zijn voor inwoners en niet was bedoeld voor 
bedrijven/ondernemers. In de praktijk wordt middels betalingsregelingen de mogelijkheid voor 
automatische incasso toegekend aan bedrijven en ondernemers met verschuldigde belastingbedragen 
van meer dan € 2.100. Voorgesteld wordt om het drempelbedrag af te schaffen en automatische 
incasso voor iedereen beschikbaar te stellen. Dit maakt de uitvoering van de inning van 
belastingschulden makkelijker en sluit tevens aan bij de inningspraktijk van SVHW waar geen 
drempelbedrag voor automatische incasso wordt toegepast.    
-     Minimumbedrag aanslag: verlaging van het minimumbedrag van € 10 naar € 9
Ridderkerk kent een minimumbedrag voor de aanslag van € 10,00 voor zowel het opleggen van een 
aanslag als het toekennen van een vermindering. Dit wordt gehanteerd vanuit doelmatigheidsoogpunt. 
SVHW hanteert voor haar deelnemers een minimumbedrag van € 9,00. Gelet op het feit dat er vanaf 
2023 sprake is van een gecombineerde aanslag Ridderkerk en Waterschap Hollands Delta is de 
verwachting dat voor Ridderkerk nu ook eerder de kleinere bedragen worden opgelegd. Dit voorstel 
maakt een uniforme uitvoering van de heffing van gemeentelijke belastingen door SVHW makkelijker, 
terwijl er geen verdere consequenties zijn voor de gemeente.  
-    Gedeeltelijke kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing blijft gehandhaafd  
Het vigerend beleid ten aanzien van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kent een 
gedeeltelijke kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hierbij geldt als uitgangspunt dat 
een gedeelte van de uitkering die minima ontvangen geacht wordt om de lokale lasten mee te kunnen 
betalen. Voor de berekening van het gedeelte van het belastingbedrag dat in aanmerking komt voor 
kwijtschelding wordt met ingang van 2023 voorgesteld om een percentage van het tarief toe te 
passen. Gedeeltelijke kwijtschelding op basis van een percentage van het tarief is rechtvaardiger, 
voorkomt ongelijke behandeling en doet recht aan “de vervuiler betaald”.

2023
Te betalen 2023 
(niet voor 
kwijtschelding)

Percentage 
gewogen 
gemiddelde

Tarief Kwijt te schelden bedrag

Afvalstoffenheffing Bedrag 
kwijtschelding Percentage
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Éénpersoonshuishouden 100,61 36% 279,48 178,87 64%

Tweepersoonshuishouden 135,09 36% 375,24 240,15 64%

Meerpersoonshuishouden 139,15 36% 386,52 247,37 64%

Rioolheffing 29,93 29% 103,2 73,27 71%

2021
Te betalen 2021 
(niet voor 
kwijtschelding)

Tarief Kwijt te schelden 
bedrag

Afvalstoffenheffing vast drempelbedrag Percentage

Éénpersoonshuishouden 97,62 42% 234,36 136,74
Tweepersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden 97,62 30% 325,44 227,82
Rioolheffing 26,16 29% 89,16 63,00
Het belastingjaar 2022 is minder goed als vergelijkingsjaar te gebruiken door het Diftar tarief, 
waarvoor de kwijtschelding niet van toepassing is. 

-   Kosten voor kwijtscheldingsbeleid buiten tarievenberekening
De in het minimabeleid opgenomen kosten voor kwijtschelding worden, conform het 
collegeprogramma, buiten de tarievenberekening voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing 
gehouden.  

Overleg gevoerd met
Vertegenwoordigers SVHW. 

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Uitvoering/vervolgstappen
De besluiten zullen bekend worden gemaakt en gepubliceerd op de website 
www.officiëlebekendmakingen.nl. De vastgestelde tarieven en verordeningen zullen ter verdere 
uitvoering worden doorgestuurd naar het SVHW. 

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing

Financiën
De berekening van de tarieven is gebaseerd op de geraamde opbrengsten uit de begroting 2023 en 
het collegeprogramma 2022 - 2026 en de effecten van de 1e begrotingswijzigingen.

Juridische zaken
De belastingverordeningen treden pas in werking na publicatie van de door de raad vastgestelde 
belastingverordeningen. 

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Inclusiviteitstoets
Niet van toepassing

Communicatie/participatie na besluitvorming
De verordeningen zullen voor inwerkingtreding worden gepubliceerd via de daarvoor gebruikelijke 
kanalen. Afschriften van de vastgestelde tarieventabellen en verordeningen zullen worden verstuurd 
naar het SVHW die belast is met de uitvoering van de belastingtaken voor Ridderkerk.
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Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

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

 

Bijlagen
1. Verordening Onroerende zaakbelastingen 2023  
2. Verordening Afvalstoffenheffing 2023  
3. Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2023  
4. Verordening en tarieventabel Leges 2023  
5. Was-wordt leges tarieventabel 2022 - 2023  
6. Verordening en tarieventabel Marktgelden 2023  
7. Verordening Parkeerbelasting 2023  
8. Verordening en tarieventabel Haven- en kadegeld 2023   
9. Verordening en Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2023  
10. Was-wordt Lijkbezorgingsrechten 2022 - 2023  
11. Overzicht belangrijkste tarieven 2022-2023  
12. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
15 december 2022

Zaaknummer:
607109

Onderwerp:
Vaststelling 
belastingverordeningen en -
tarieven 2023

Commissie samen wonen
1 december 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 8 november 2022,

BESLUIT:

1. Vast te stellen de volgende verordeningen en tarieventabellen:
•    Verordening Onroerende zaakbelastingen 2023;
•    Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2023;
•    Verordening Rioolheffing 2023;
•    Verordening en tarieventabel Leges 2023;
•    Verordening en tarieventabel Marktgelden 2023;
•    Verordening en tarieventabel Parkeerbelasting 2023;
•    Verordening en tarieventabel Haven- en kadegeld 2023;
•    Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2023;
•    Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk 2023.

2. In te trekken de volgende verordeningen en tarieventabellen:
•    Verordening Onroerende zaakbelastingen 2022;
•    Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2022;
•    Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2022;
•    Verordening en tarieventabel Leges 2022;
•    Verordening en tarieventabel Marktgelden 2022;
•    Verordening en tarieventabel Parkeerbelasting 2022;
•    Verordening en tarieventabel Haven- en kadegeld 2022;
•    Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2022; 
•    Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022.


