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1.1. Inleiding algemene beschouwing
1.1.1. Algemeen
Voor u ligt de nota gemeentelijke belastingen en heffingen 2020 van de gemeente Ridderkerk. De
vorige nota dateert van 2011. In de tussenliggende jaren zijn er wijzigingen geweest zowel op het
gebied van wet- en regelgeving als op het gebied van de financieel-economische situatie die in
sommige gevallen tot nieuwe beleidskeuzes nopen. Nieuwe ontwikkelingen, inzichten en
collegeprogramma’s vragen om duidelijk omschreven beleid.
Uit het coalitieakkoord en collegeprogramma 2018 – 2022 zijn er onderwerpen die betrekking hebben
op de heffing van gemeentelijke belastingen. Landelijke ontwikkelingen en/of veranderde
beleidsinzichten en wijziging wet- en regelgeving geven aanleiding om aanpassingen door te voeren
en of voor te stellen in het tarieven- en fiscaalbeleid. Deze gewenste veranderingen zullen in de vorm
van voorstellen worden besproken in volgende paragrafen.
Doel van de nota is het vastleggen van de uitgangspunten (kaders) voor de heffing en inning van
gemeentelijke belastingen, overige heffingen en het tarievenbeleid.
De kaders omvatten de volgende onderwerpen:
1. De aard en grondslag van de gemeentelijke belastingen en heffingen;
2. De uitgangspunten voor de belastingheffing en heffing van rechten/leges en de
randvoorwaarden en ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden;
3. De wijze van de tarievenberekening.
Binnen de tarieven van gemeentelijke heffingen wordt een onderscheid gemaakt naar:
- belastingen;
- gebonden heffingen (retributies/leges/heffingen)
- privaatrechtelijke tarieven.
In deze nota wordt niet ingegaan op de privaatrechtelijke tarieven.
Het totaal aan gemeentelijke heffingen en belastingen voor het belastingjaar 2019 bedraagt
€ 20.913.200 en ziet er als volgt uit.
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De algemene uitkering uit gemeentefonds bedraagt € 62.000.000. Hieronder ziet u de verhouding
tussen de algemene uitkering en de opbrengst gemeentelijke heffingen en belastingen.

1.1.2. Tarievenbeleid
In deze nota wordt het tarievenbeleid en de uitgangspunten bij de belastingheffing van de gemeente
Ridderkerk beschreven. Hierin is beschreven hoe de tarieven worden berekend en op welke wijze het
aan de wettelijke bepalingen en landelijke regelgeving voldoet. Deze uitgangspunten (kaders) worden
als richtlijn gebruikt bij de jaarlijkse vaststelling van de tarieven, de paragraaf lokale heffingen en de
programmabegroting.

1.1.3. Jaarlijks vaststellen belastingverordeningen en tarieven
Belastingtarieven en –verordeningen worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Nadat de
opbrengstramingen in de programmabegroting zijn vastgesteld worden de definitieve tarieven in
december vastgesteld. De hoogte van deze tarieven zijn dus gebaseerd op de in de begroting
geraamde opbrengsten. In de paragraaf Lokale Heffingen van de programmabegroting zijn
onderbouwingen van de tarieven opgenomen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van
de woonlasten voor de burgers van Ridderkerk.

1.1.4. Ontwikkelingen
In deze belastingnota zijn de volgende landelijke ontwikkelingen en beleidsdoelen uit het
collegeprogramma 2018 - 2022 in aanmerking genomen.
a. Kostenonderbouwing tarieven
Het gaat hier met name om het verkrijgen van inzicht in de onderbouwing van de tarieven c.q. prijzen
van de diensten en producten vanuit de gemeente.
1. In dit kader heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2016 een nieuwe versie van de
handreiking kostentoerekening leges en tarieven gepresenteerd. Deze handreiking wordt als
leidraad gebruikt bij de bepaling van de toe te rekenen kosten bij de berekening van de
tarieven.
2. Vanaf 2017 geldt het nieuwe Besluit begroting en verantwoording (BBV) waarin regels zijn
opgenomen met betrekking tot de paragraaf lokale heffingen en toerekening van de
overheadkosten.
b. Digitale Agenda en gemeentelijke (digitale) dienstverlening
Gemeente Ridderkerk werkt ook aan digitale dienstverlening via de hierna volgende kanalen:
- WOZ-portaal: digitaal inzien WOZ-waarde
De WOZ-waarden van alle woningen in Ridderkerk zijn via internet te raadplegen via
www.wozwaardeloket.nl. Hiervoor is Ridderkerk aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV
WOZ).
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- www.mijnoverheid.nl: digitale aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking
Belastingaanslagen en WOZ-waardebeschikkingen worden ook via www.mijnoverheid.nl aangeboden
en dus digitaal verzonden aan degenen die zijn aangesloten op mijnoverheid.nl.
- Digitale dienstverlening: online belastingzaken regelen
Op de website van de gemeente Ridderkerk kunnen burgers online hun belastingzaken regelen zoals
het doorgeven en het opvragen van belastinggegevens, inzien van taxatieverslagen, indienen van
bezwaar tegen belastingaanslag of WOZ-beschikking, aanvragen van betalingsregeling en
kwijtscheldingsverzoeken.
c. Financiering van gemeentelijke kosten in verband met uitvoering belastingtaak
- Kosten uitvoering WOZ: waarderingskamer en LV WOZ
Het gemeentelijk aandeel in de kosten voor de Waarderingskamer en de Landelijke Voorziening WOZ
(LV WOZ) vindt vanaf 2019 niet langer plaats via een uitname uit de gemeentefonds. Gemeenten
ontvangen hiervoor een factuur van de Waarderingskamer. Per saldo ontvangen gemeenten een
hogere bijdrage uit het gemeentefonds en staat daar tegenover de betaling via afzonderlijke factuur
vanaf 2019 aan de Waarderingskamer.
- Collectieve financiering gemeentelijke kosten Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
De ministerraad heeft in februari 2017 besloten de toerekenbare kosten van de GDI-voorzieningen
(alle kosten voor beheer en exploitatie van de voorzieningen) door te belasten aan de publieke en
private organisaties die de voorzieningen gebruiken in hun dienstverlening aan burgers en bedrijven.
Vanaf 2018 wordt dit ingevoerd voor de voorzieningen DigiD, MijnOverheid en Digipoort; vanaf 2019
worden de toerekenbare kosten ook voor de overige voorzieningen van de GDI doorbelast. Dat
betekent concreet dat iedere gemeente voor het gebruik van DigiD en MijnOverheid een nota krijgt
van de centrale overheid, waarbij wordt verrekend naar de mate van gebruik. Op aandringen van de
VNG is besloten om de gebruikskosten van gemeenten voor 2018 en 2019 te verrekenen via een
uitname uit het gemeentefonds.
d. Duurzame alternatieven in lokale heffingen
Duurzaamheid kan op vele manieren worden gestimuleerd. Onder meer via financiële prikkels. Team
Energie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het initiatief genomen tot een
inventarisatie van duurzame alternatieven in lokale heffingen. Het doel is om op basis van deze
inventarisatie te kiezen welke duurzame financiële prikkels aan de modelverordening kunnen worden
toegevoegd. Met het nieuwe afvalbeleid geeft Ridderkerk invulling hiervan. Andere mogelijkheden zijn
nog in studie.
e. Amendement Omtzigt: OZB-tarief voor verenigingen en sportaccommodaties
Door een aangenomen amendement van Omtzigt op het Belastingplan 2019 hebben gemeenten de
vrijheid gekregen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal
belang' het woningtarief voor de OZB te rekenen in plaats van het vaak hogere tarief voor nietwoningen (artikel 220f Gemeentewet). De VNG meldt dat de wetswijziging veel vragen oproept die
niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk wordt de heffing van
OZB een stuk ingewikkelder.
Per 1 januari 2019 kent artikel 220f Gemeentewet een nieuw lid. Lid 2 luidt:
In plaats van de percentages, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a* of c**, kan het percentage,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden toegepast voor sportaccommodaties of dorpshuizen,
dan wel voor de onroerende zaken die in eigendom of bezit zijn van overige sociaal belang
behartigende instellingen als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel o, van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen of algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel
m, van die wet.
* = Gebruiksbelasting niet-woning
** = Eigenaarsbelasting niet-woning
Met andere woorden: voor sportaccommodaties, dorpshuizen en niet-woningen van ANBI’s en SBBI’s
mag het (lagere) woningtarief worden toegepast. Er bestaan echter nog onduidelijkheden met
betrekking tot de reikwijdte van het amendement (lees ook: de wet). Het toepassen van deze wet in de
gemeentelijke belastingverordening brengt vooralsnog risico’s met zich mee.
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De wet spreekt over percentages (tarieven) en niet over de belastingsoorten. Dit betekent dat het
woningtarief ook geldt voor gebruikers van niet woningen. De toelichting op het amendement
suggereert tevens het volgende: als de vereniging of instelling eigenaar en gebruiker is dan betaalt de
vereniging of instelling eenmaal het eigenaarstarief woningen. Dus geen gebruikersbelasting. Dit blijkt
niet uit de wettekst.
Alleen de in het amendement genoemde subjecten die een object in eigendom of in bezit hebben,
komen in aanmerking voor het lagere eigenaren woningtarief. Over beperkt zakelijk gerechtigden staat
hier niets in. Dus sportverenigingen, ANBI’s en SBBI’s die opstalrecht of erfpachtrecht hebben komen
niet in aanmerking voor het lagere tarief. Ook vallen deze buiten de boot als ze alleen huurder zijn.
Casus:
Twee identieke kantoorpanden. Een pand is eigendom van het Rode Kruis (ANBI) en verhuurt het
pand aan een belastingadvieskantoor A. Het andere pand is in eigendom en gebruik bij een
concurrerend belastingadvieskantoor B. Op basis van het amendement hebben het Rode Kruis en
het belastingkantoor A recht op het woningtarief. Belastingadvieskantoor B heeft daar geen recht op.
Hier is het gelijkheidsbeginsel in het geding.
In de toelichting staat ook dat het lagere woningtarief van toepassing is als het dorps- of buurthuis is
gevestigd in een multifunctioneel centrum of een multifunctionele accommodatie. Wat houdt dit in?
Één object met twee verschillende tarieven? Of geldt het voor het gehele object het woningtarief?
Hierdoor zouden andere belastingplichtigen kunnen profiteren van het lagere woningtarief.
Het toepassen van deze tariefdifferentiatie volgens deze nieuwe wet brengt risico’s met zich mee en
kan leiden tot juridische procedures. Omdat de risico’s niet goed zijn te overzien, adviseert de VNG te
wachten met het toepassen hiervan tot de gewenste duidelijkheid er is.
In het antwoord op de vragen van de Kamerleden Omtzigt en Van der Molen stelt de minister van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties eind april 2019 dat “de invoering van het lagere OZB-tarief
voor sportverenigingen e.a. sluit niet aan bij het objectieve karakter van deze heffing” namelijk dat de
belastingheffing plaats vindt naar gelang het object en niet het subject.
Er is volgens de VNG een wetswijziging noodzakelijk om dit goed te regelen; het enkel geven van een
(nadere) toelichting op de (nieuwe) regelgeving is onvoldoende. Het wijzigen van een wet duurt over
het algemeen zo'n twee jaar. Dat betekent dat de rechtsonzekerheid en de gevolgen die het
toepassen van nieuwe artikel 220f lid 2 meebrengen voorlopig dus blijven. De VNG blijft ondertussen
aandringen op aanpassing van de wetgeving.
Voorstel ten aanzien hiervan is:
 Het huidige beleid blijft ongewijzigd en worden nieuwe ontwikkelingen afgewacht die meer
duidelijkheid en rechtszekerheid geven.
f. Waardering onroerende zaken (WOZ): stijging van de woningwaarde
De WOZ-waarde wordt door gemeenten gebruikt voor de onroerendezaakbelastingen (OZB). De
onroerendezaakbelasting wordt geheven op basis van de waarde van onroerende zaken. De
gemeenteraad stelt de OZB-tarieven vast. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. De
WOZ-waarde bepaalt samen met het tarief de hoogte van de OZB-belastingaanslag. De
marktontwikkeling van woningen laat vanaf 2016 een stijging zien. Dit heeft gevolgen voor de
tariefontwikkeling. Immers, om een stabiele OZB-opbrengst te realiseren gaat een waardestijging
gepaard met tariefsverlaging. Het huidige tarievenbeleid is dat de tarieven jaarlijks worden
gecorrigeerd met inflatiecorrectie. In de situatie van stijging van huizenprijzen kan dit tot onredelijke
lastenverzwaring leiden. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld om alvorens de inflatiecorrectie op de
tarieven van het voorafgaande jaar toe te passen eerst een correctie te plegen op basis van de
geschatte waardestijging. Hierover meer in 3.1.1.
g. Nieuw afvalbeleidsplan 2019 – 2023: Service op restafval, variabel tarief afvalstoffenheffing
In het nieuwe afvalbeleidsplan is gekozen voor een nieuwe manier van inzamelen van restafval en
grondstoffen. Deze zogenoemde variant van “Service op restafval, variabel tarief” houdt onder meer in
dat inwoners die beter scheiden en minder vaak restafval aanbieden achteraf worden beloond met
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een vermindering van de afvalstoffenheffing. De voorbereidingen voor de implementatie van de
heffing en inning van de afvalstoffenheffing zijn nu reeds gestart.
h. Vereenvoudiging precariobelasting voor ondernemers
Het college van Ridderkerk wil het ondernemersklimaat in de gemeente bevorderen door de
precariobelasting te vereenvoudigen. Initiatieven van ondernemers met betrekking tot het gebruik van
de openbare ruimte worden gestimuleerd zonder dat de precariobelasting hierbij belemmerend werkt.
i. Onderzoek naar betaald parkeren
Er wordt overwogen het parkeerregime in het centrum van Ridderkerk aan te passen om het gebied
voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Het veranderen van het regime middels ingrepen heeft
gevolgen voor in de fysieke omgeving. Op dit moment worden deze varianten besproken. Mocht er
besloten worden tot het terugdringen van het betaald parkeren dan heeft dat direct gevolgen voor de
inkomsten van de gemeente.

1.2. Nieuwe ontwikkelingen: Duurzaamheid in lokale heffingen
Duurzaamheid kan op vele manieren worden gestimuleerd. Lokale overheden kunnen hun bijdrage
leveren onder meer via financiële prikkels. De VNG heeft het initiatief genomen tot een inventarisatie
van duurzame alternatieven in lokale heffingen. Deze inventarisatie volgt hierna.
Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
Dit ziet op alternatieven bij de waardering van duurzame investeringen in onroerende zaken. Een
lagere WOZ-waarde levert bij gebruik van de WOZ-waarde een belastingvoordeel op. Te denken valt
aan het niet meenemen van de waardestijging door duurzame investeringen. De investering levert dan
geen belastingnadeel op die zonder het alternatief wel zou ontstaan. Het voordeel van alternatieven in
de WOZ is dat de financiële prikkel behoorlijk is. Omdat een vermindering van de WOZ-waarde
doorwerkt in meerdere heffingen (Rijksbelastingen, Waterschapsbelasting etc) is de impact relatief
groot voor belanghebbende.
De wet bepaalt dat een waarderingsuitzondering alleen via een ministeriële regeling kan worden
geregeld. De conclusie is dat voor duurzame alternatieven in de WOZ altijd een wetswijziging nodig is.
De Wet WOZ laat geen ruimte aan gemeenten om zelfstandig in sommige gevallen waardering
achterwege te laten of te verminderen.
Onroerende zaakbelastingen
De alternatieven in de OZB hebben hetzelfde karakter als in de WOZ. Omdat de OZB geheven wordt
als maatstaf (= WOZ-waarde) maal tarief zijn er twee kanten om de zaak aan te vliegen. Duurzame
investeringen kunnen worden geprikkeld met een tariefvoordeel of met een voordeel ten aanzien van
de waarde. Gemeenten kunnen hun eigen beleid introduceren bij het heffen van OZB. In de eigen
gemeentelijke verordening kan bijvoorbeeld de waarde van een onroerende zaak of een gedeelte van
de waarde buiten aanmerking blijven. Omdat de belasting waarde maal tarief is levert dat een
belastingvrijstelling of -vermindering op. Het moet nog nader worden onderzocht in hoeverre
gemeenten eigen beleidsdoelstellingen mogen nastreven. De vrijstellingsbepaling is tot op heden
vrijwel uitsluitend gebruikt om efficiencyredenen. Onder oude wetgeving is een vrijstelling voor
bejaardenwoningen ooit afgewezen op grond van het objectieve karakter van de OZB.
Parkeerbelastingen
In de Gemeentewet is de voorwaarde opgenomen dat de parkeerbelasting in het kader van de
parkeerregulering moet worden ingevoerd. Voor de duurzame alternatieven is de mogelijkheid tot
tariefdifferentiatie beperkt tot een aantal categorieën. In het regeerakkoord 2017 is de volgende
passage opgenomen over parkeerbelastingen:
‘Door het instellen van een milieuzone en het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze
auto’s hebben gemeenten instrumenten om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren.’
Die passage in het regeerakkoord lijkt niet te rijmen met de Gemeentewet: ‘Het tarief van de in het
eerste lid bedoelde belastingen kan afhankelijk worden gesteld van de parkeerduur, van de
parkeertijd, van de ingenomen oppervlakte en van de ligging van de terreinen of weggedeelten.’ In
deze limitatieve opsomming is er geen ruimte voor lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s.
Daarvoor is een wijziging van de Gemeentewet nodig.
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Rioolheffing
De rioolheffing is een bestemmingsbelasting. Dat betekent dat de opbrengsten van de heffing
bestemd zijn voor een specifieke taak. De gemeente mag er geen andere zaken uit bekostigen.
Er zijn binnen de gemeentelijke watertaken meerdere uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.
Allereerst schoon water natuurlijk. De gemeentelijke riolering vervoert afvalwater naar de zuivering.
Het zuiveringsresultaat gaat omhoog als het afvalwater niet is verdund met hemelwater. Het scheiden
van afvalwater en hemelwater is een opgave (afkoppelen). Het opvangen van de piekbelasting bij
intensieve regenval is een andere opgave. De maatregelen om meer hemelwater te kunnen
vasthouden hebben ook een positieve invloed op de hittestress in stedelijk gebied. Duurzame
alternatieven in de rioolheffing kunnen verschillende doelen dienen. De uitvoering is een punt van
aandacht. Vanuit het vraagstuk van de wateroverlast is de hoeveelheid verhard oppervlak dat afvoert
op de gemeentelijke riolering een belangrijk knelpunt. De rioolheffing afhankelijk maken van die
maatstaf lijkt ingewikkeld. Maatwerk per perceel is kostbaar. Een alternatief met forfaitaire aannames,
eventueel met tegenbewijsoptie, verdient een zorgvuldige beschouwing.
Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is een bestemmingsbelasting voor de kosten van de gemeentelijke
inzamelplicht van huishoudelijke afvalstoffen. De term alternatieven tbv duurzaamheid is bij de
afvalstoffenheffing niet van toepassing. Er gebeurt al heel veel op het terrein van duurzaamheid. In de
modelverordening van de afvalstoffenheffing zitten al verschillende elementen zoals de
aanbiedingsfrequentie en omvang container. Daarnaast zijn er in het land vele initiatieven op het
terrein van duurzaamheid. Ridderkerk heeft in het nieuwe afvalbeleidsplan 2019 - 2023 gekozen voor
een duurzame en afvalloze gemeente. Het streven is om zo veel als mogelijk afvalloos en circulair te
zijn. Circulair betekent het niet weg gooien van grondstoffen maar deze gebruiken als grondstof voor
het laten maken van nieuwe producten. Het restafval dat niet kan worden hergebruikt als grondstof,
wordt door middel van verbranding omgezet in energie en warmte.
Leges
In de modelverordening wordt voor de leges omgevingsvergunning aangesloten bij de bouwsom van
het bouwwerk. Het aspect duurzaamheid telt niet mee. Verschillende gemeenten zijn reeds aan het
experimenteren met zogenoemde ‘groene leges’. Een korting op of vrijstelling van de leges bij de
vergunningsaanvraag van een bouwwerk dat aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoet. Groene
leges is een belangrijke stap in de verduurzaming van de modelverordeningen omdat de leges een
kostenverzwarend element zijn bij het oprichten van een bouwwerk. Door deze kosten weg te nemen
bij duurzame bouwwerken, kunnen groene leges een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie in
de bouw. Als duurzaam bouwen duurder is, zijn de reguliere leges zelfs een extra kostenverzwarende
post. Groene leges kunnen die drempels wegnemen. Voor Ridderkerk zal nader worden onderzocht
welke mogelijkheden er zijn om hier invulling aan te geven.

Verder onderzoek naar de mogelijkheden voor verduurzaming lokale heffingen
Met het nieuwe afvalbeleidsplan is de eerste stap gezet op weg naar een duurzame en afvalloze
gemeente. Op deze manier wordt inhoud gegeven aan verduurzaming van de lokale heffingen. De
andere mogelijkheden worden nader onderzocht en de landelijke trend en ontwikkeling op het gebied
van vergroening van lokale heffingen zullen op de voet worden gevolgd.

1.3. Invoering benchmark lokale lasten / afschaffing macronorm OZB
Vanaf 2020 wordt een benchmark woonlasten ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale
lasten inzichtelijker te maken. Dit is in april dit jaar bij brief van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer medegedeeld. Met de invoering hiervan komt een einde
aan de afspraak dat de ontwikkeling van de lokale lasten jaarlijks door het Rijk wordt gemonitord door
middel van de macronorm onroerende zaakbelasting (de macronorm).
De macronorm is een bestuurlijke afspraak uit 2007. De macronorm bepaalt de maximale jaarlijkse
stijging van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen. In 2014 is uit onderzoek gebleken dat
de macronorm geen effectief instrument is, omdat de norm niet heeft bijgedragen aan de gematigde
lastenontwikkeling, daar de besluitvorming over tarieven in gemeenten in de eerste plaats geënt is op
lokale afwegingen.
7
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Gezamenlijk overleg tussen het Rijk en de VNG heeft geresulteerd in de introductie van een
benchmark, waarin naast de OZB ook de riool- en afvalstoffenheffing worden vergeleken. In de
benchmark wordt een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de gemeentelijke
tariefontwikkeling per provincie gegeven, net als de landelijke en provinciale gemiddelden. Middels
deze (grafische) vergelijking worden de onderlinge verschillen tussen gemeenten nog inzichtelijker
gemaakt. Het overzicht vergelijkt binnen de provincie de tariefswijzigingen per gemeente en het
cumulatief bedrag van de drie heffingen per gemeente.

1.4. Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
Algemeen
De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt de waardering van alle onroerende zaken in
Nederland. De vastgestelde waarde van de onroerende zaken is de grondslag bij verschillende
belastingen. Belangrijkste daarvan zijn de onroerendezaakbelastingen (eigenaren woningen en nietwoningen + gebruik niet-woningen) en het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. De WOZwaarde wordt elk jaar door de gemeente vastgesteld. Daarbij ligt de peildatum voor de
waardevaststelling 1 jaar eerder. Dus de vastgestelde WOZ-waarde 2019 is naar de waarde peildatum
per 1 januari 2018. De waarde van woningen wordt bepaald aan de hand van de marktsituatie, de
veronderstelde verkoopprijs. Bij niet-woningen zijn er ook andere methoden zoals huurwaarde
kapitalisatie en de vervangingswaarde.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de belastingcapaciteit van de gemeente op
basis van de totale woz-waarden van de woningen en de niet woningen. De belastingcapaciteit is van
belang bij de bepaling van de algemene uitkering uit de gemeentefonds.
Openbaarheid WOZ
De WOZ-waarde van woningen is sinds 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Door de
openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen kan iedereen de WOZ-waarde van zijn huis
vergelijken met de waarde van zelfgekozen andere woningen via het wozwaardeloket.nl. Een
transparante WOZ-waarde draagt bij aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en
verbetert de kwaliteit van die WOZ-waarde.
Waarderingskamer
Het toezicht op gemeenten voor een juiste en zorgvuldige uitvoering van de Wet WOZ vindt plaats
door de Waarderingskamer. Bij het algemeen oordeel gaat het over alle werkzaamheden die
gemeenten moeten verrichten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Gedurende het jaar worden
diverse controles uitgevoerd zowel ter plaatse als door het opvragen van gegevens en cijfermateriaal.
De kwaliteit van de uitvoering wordt weergegeven in sterren. Ridderkerk heeft als kwalificatie
voldoende.
Transitie m3 naar m2
De Waarderingskamer heeft besloten dat woningen uiterlijk 1 januari 2022 op basis van de
gebruiksoppervlakte voor de Wet WOZ gewaardeerd moeten worden. Veel gemeenten en
samenwerkingsverbanden zullen de komende jaren de transitie moeten maken waarbij het registreren
en waarderen op bruto inhoud wordt omgezet naar gebruiksoppervlakte. Dit geldt ook voor gemeente
Ridderkerk.

2. Algemeen beleid voor tarievenberekening, de heffing en inning van
belastingen
Onder belastingen wordt verstaan: gedwongen bijdragen van burgers en bedrijven aan de overheid
als zodanig waar geen rechtstreekse individuele prestatie van de overheid tegenover staat en die
worden geheven krachtens algemeen verbindende voorschriften. De belastingopbrengsten komen
terecht in de algemene middelen van de gemeente en kunnen vrij aangewend worden.
Onder (gebonden) heffingen (retributies/leges/rechten) wordt verstaan: betalingen aan de overheid
voor een concrete individuele tegenprestatie. De ontvangen gelden voor de gebonden heffingen
dienen om de specifieke kosten van de betreffende producten/diensten te dekken.
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2.1. Woonlastenbeleid
Uit het COALITIEAKKOORD 2018 – 2022: “De woonlasten voor onze inwoners willen wij met niet
meer dan de inflatiecorrectie laten stijgen.”
Onder woonlasten wordt verstaan: het totaal verschuldigde bedrag aan onroerende zaakbelastingen,
afvalstoffenheffing en rioolheffingen.
In vergelijking met omliggende gemeenten en het landelijk gemiddelde zijn de woonlasten in
Ridderkerk laag. Dit blijkt uit onderstaande overzicht.

2.2. Tarievenbeleid
De belastingtarieven waarvoor geen specifiek beleid wordt gevoerd t.a.v. het verkrijgen van een
bepaald dekkingspercentage zoals bij de gebonden heffingen, worden jaarlijks telkens gecorrigeerd
met de inflatiecorrectie conform de begrotingsuitgangspunten van het betreffende belastingjaar. De
raad is vrij om indien de financieel-economische situatie daartoe noopt, van dit uitgangspunt af te
wijken.

2.2.1 Inflatiecorrectie tarieven gemeentelijke belastingen
In beginsel geldt voor de gemeentelijke belastingen zoals de onroerende zaakbelastingen, de
precariobelasting, baatbelasting en de parkeerbelasting dat de tarieven elk jaar met de inflatiecorrectie
worden gecorrigeerd. Voor de baatbelasting en de parkeerbelastingen geldt hier echter een specifiek
fiscaal en tarievenbeleid.

2.2.2 Maximaal kostendekkende tarieven gemeentelijke (gebonden) heffingen
Voor het bepalen van de hoogte en de samenstelling van de tarieven voor (gebonden) heffingen geldt
de wettelijke bepaling dat deze tarieven maximaal kostendekkend moeten zijn. Dit houdt in dat de
opbrengsten niet boven de geraamde kosten mogen uitkomen. Het gaat hier overigens om de lasten
en baten op begrotingsbasis (voorcalculatorisch).

2.3. Invorderingsbeleid
Het invorderingsbeleid heeft betrekking op het innen van de (reeds) opgelegde belastingen en
heffingen.
Het verschuldigde bedrag kan op de volgende manieren plaats vinden:
1. Automatisch incasso
Betaling door middel van automatisch incasso in 10 gelijke termijnen. De eerste betaaltermijn
verstrijkt per einde van de maand na de oplegging van de aanslag.
2. Drie termijnbetalingen via bankoverschrijving
Betaling in 3 tweemaandelijkse termijnen door overschrijving op IBAN nummer
NL89BNGH0285037811 van Ridderkerk Belastingen
3. Volledig bedrag in één keer betalen
Dit kan via bankoverschrijving of contante betaling op het gemeentehuis. Bij contante
betalingen gelden de regels van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT).
9
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Automatisch incasso en termijnbetalingen voor aanslagen van minder dan € 2.100
Betalingsregelingen zijn bedoeld voor huishoudens die de aanslag in termijnen willen en of kunnen
betalen. Hiervoor is gekozen voor een drempelbedrag van € 2.100. Er wordt aangenomen dat
huishoudens en kleine ondernemers aanslagen gemeentelijke belastingen ontvangen van minder dan
dit drempelbedrag. De betaling via automatisch incasso en de betaling in 3 tweemaandelijkse
termijnen zijn dus alleen toegestaan wanneer het totale aanslagbedrag kleiner is dan € 2.100,-.
Betaling binnen 1 termijn is verplicht bij aanslagbedragen boven de € 2.100,- (boven de € 2.100,betreft hoofdzakelijk bedrijven). Uiteraard is er hier op verzoek van de belastingschuldige de
mogelijkheid voor een betalingsregeling.
Invorderingsmaatregelen bij niet tijdig betalen
Wanneer (een gedeelte van) de belastingaanslag niet is betaald, wordt na het verstrijken van de
laatste vervaltermijn een aanmaning verstuurd aan de belastingplichtige. Wanneer de
belastingaanslag na het versturen van de aanmaning nog steeds niet volledig is voldaan wordt een
postdwangbevel verstuurd. Zowel bij het versturen van een aanmaning als bij het versturen van een
dwangbevel worden wettelijke invorderingskosten in rekening gebracht. De hoogte van deze
invorderingskosten is afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag en of er een aanmaning
of een postdwangbevel wordt verstuurd.
Dekking kosten oninbare vorderingen
De kosten van oninbare vorderingen worden binnen de gemeente Ridderkerk in principe
doorberekend in de tarieven van de desbetreffende belastingsoort.

2.4. Kwijtscheldingsbeleid
De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is gebonden aan wetgeving van het rijk. Binnen de
gemeente Ridderkerk is het huidige kwijtscheldingsbeleid erop gericht om de wettelijke
kwijtscheldingsnormen optimaal te benutten. Daarnaast bestaat er op een aantal onderwerpen
gemeentelijke beleidsvrijheid. De gemeente kan een beleidskeuze maken voor: de privéschulden
ondernemers, de kosten van kinderopvang en het hanteren van de AOW norm. Verderop zijn de
mogelijkheden van beleidsverruiming vermeld. Een verzoek tot kwijtschelding kan worden gedaan
door particuliere huishoudens voor de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing behalve
voor extra minicontainers (exclusief een drempelbedrag) en de rioolheffing gebruikersdeel (exclusief
drempelbedrag). De afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden niet volledig kwijtgescholden. Reden
hiervoor is het feit dat in de uitkeringen een bedrag is opgenomen om deze rechten te voldoen.
Daartoe gelden drempelbedragen. De bedragen voor de kwijtschelding worden jaarlijks verhoogd met
de tariefontwikkeling van de desbetreffende belasting/heffing.
Automatische kwijtscheldingstoets
Het begrip “automatisch verlenen van kwijtschelding” kan een onjuiste indruk wekken. Hierbij zou
gedacht kunnen worden dat een aanvrager, nadat eenmaal kwijtschelding is verleend, automatisch
jaarlijks kwijtschelding verkrijgt. Met dit begrip wordt eigenlijk bedoeld administratieve lastenverlichting.
Bij verleende kwijtschelding behoeft niet jaarlijks een verzoek te worden ingediend. De beoordeling
van de financiële draagkracht wordt zonder dat hierom wordt verzocht uitgevoerd. De benodigde
gegevens worden opgevraagd bij de Stichting Inlichtingenbureau. Hiermee wordt voorkomen dat de
burger zelf het uitgebreide vragenformulier opnieuw hoeft in te vullen. Het Inlichtingenbureau is in
2001 opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met als primaire doel het
ondersteunen van gemeenten bij de rechtmatigheidstoets op bijstandsuitkeringen.
Als een belastingplichtige slaagt voor de kwijtscheldingstoets wordt voor een deel van het bedrag van
de aanslag kwijtschelding verleend. Er wordt een beschikking verzonden. Als de belastingplichtige niet
slaagt voor de toets krijgt de belastingplichtige een brief met uitleg over de toets. Er kan door middel
van het invullen van een formulier toch opnieuw kwijtschelding worden aangevraagd. De nieuwe
beoordeling geschiedt op maat en wordt gekeken naar de persoonlijke en of gewijzigde
omstandigheden van de aanvrager.
Kosten van bestaan
Bij de beoordeling van een aanvraag kwijtschelding wordt gerekend met een voor de aanvrager
geldend percentage van de bijstandsnorm. De gemeente Ridderkerk hanteert op dit moment een
percentage van 100% van de bijstandsnom. Het is de gemeente toegestaan een lager percentage te
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kiezen. Een hoger percentage is niet toegestaan. Het kiezen van een lager percentage dan 100%
heeft tot gevolg dat minder burgers in aanmerking komen voor kwijtschelding.
Privéschulden ondernemers (ZZP-ers)
In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 artikel 8 onderdeel b is bepaalt dat ondernemers zijn
uitgesloten van kwijtschelding. Het is de gemeente wel toegestaan om hier eigen beleid op te maken.
Kwijtschelding is dan alleen van toepassing op de privéschulden van de ondernemer.
De beoordeling van een aanvraag kwijtschelding van een ondernemer levert wel
uitvoeringsproblemen op. Normaliter wordt bij een verzoek om kwijtschelding uitgegaan van de (te
verwachten) inkomsten en uitgaven over de komende 12 maanden. Bij ondernemers is lastig in te
schatten of hun inkomsten in de komende maanden zullen stijgen, dalen of gelijk blijven. We moeten
dan afgaan op een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Gevolg van het verlenen van
kwijtschelding aan een ondernemer is dat er ten opzichte van andere ondernemers een vorm van
oneerlijke concurrentie ontstaat.
Kosten kinderopvang als uitgave
Per 1-1-2012 zijn de heffingskortingen voor alleenstaande ouders vervallen. Om dit bij de aanvraag
kwijtschelding te compenseren is er de mogelijkheid om de kosten voor kinderopvang als uitgave van
het inkomen af te halen. Dit zal meer toegekende aanvragen tot gevolg hebben.
Bijstandsnorm 65+ of AOW-norm
Op dit moment hanteert de gemeente bij de beoordeling van een aanvraag kwijtschelding van een 65plusser de bijstandsnorm 65+. Het hanteren van deze norm heeft tot gevolg dat steeds meer 65plussers, die een aanvraag kwijtschelding doen, worden afgewezen. Dit komt omdat de AOW-uitkering
sneller stijgt dan deze 65+ norm. Hierdoor ontstaat betalingscapaciteit en wordt de aanvraag
afgewezen. Het staat de gemeente vrij om een hogere bijstandsnorm voor 65-plussers te hanteren
waardoor zij eerder in aanmerking komen voor kwijtschelding.
Dekking van kosten voor kwijtschelding
De kosten voor de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid worden doorberekend in de tarieven van
de verschillende heffingen. Deze bedragen worden jaarlijks verhoogd met de tariefontwikkeling van de
desbetreffende belastingheffing.

3. Gemeentelijke belastingen en heffingen
3.1.1. Onroerende zaakbelastingen
De onroerende zaakbelastingen (OZB) is een algemene belasting van onroerende zaken. Algemene
belasting betekent dat de opbrengsten vrij besteedbaar zijn voor de gemeente. Er is geen specifieke
bestemming voor of een opbrengstlimiet. In feite omvat de OZB drie heffingen: voor de eigenaren van
woningen, de eigenaren van niet-woningen en de gebruikers van niet-woningen. Gemeenten zijn vrij
in het vaststellen van de drie tarieven: een eigenarentarief en een gebruikerstarief voor niet-woningen
en een eigenarentarief voor woningen. Daarbij gelden geen absolute of relatieve limieten. Het tarief
van de OZB is een percentage van de waarde van de onroerende zaak.
De hoogte van de aanslag OZB hangt af van de WOZ-waarde van de onroerende zaak en wordt
berekend door deze te vermenigvuldigen met het OZB-tarief.
Bij de vaststelling van de begroting wordt uitgegaan van de actuele waarde-gegevens van het jaar
waarin de begroting wordt vastgesteld. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van de autonome groei
of areaaluitbreiding door nieuwbouw. Bij de berekening van de OZB-tarieven wordt deze autonome
ontwikkeling buiten aanmerking gelaten. Areaaluitbreiding leidt dus tot extra meeropbrengst.
Voorstel nieuw beleid: OZB-tarievenberekening
Als uitgangspunt geldt in eerste instantie dat de tarieven jaarlijks worden gecorrigeerd met
inflatiecorrectie. Bij een situatie waarbij er sprake is van gemiddelde waardestijgingen wordt deze
inflatiecorrectie bij de tarievenberekening weer gecorrigeerd met de verwachte waardestijging als
gevolg van prijsontwikkeling. Immers, een stijging van de waarde ten opzichte van de vorige peildatum
mag in beginsel niet tot hogere inkomsten uit de OZB leiden en zal dus gecompenseerd worden door
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een verlaging van de OZB-tarieven, omdat een tariefstijging al dan niet gecorrigeerd met
inflatiecorrectie reeds leidt tot verhoging van de OZB-opbrengst. Een toename van de totale WOZwaarde als gevolg van areaaluitbreiding (door nieuwbouwprojecten) leidt dan weer wel tot extra OZBopbrengsten. Dit komt door de relatie die een waarde toename door areaaluitbreiding heeft met de
algemene uitkering uit het gemeentefonds. Bij deze waarde toename stijgt namelijk de
belastingcapaciteit van de gemeente. Minder uitkering uit het gemeentefonds als gevolg hiervan wordt
opgevangen door extra opbrengst vanuit de OZB.
Bij de definitieve vaststelling van de OZB-tarieven in december is de hertaxatie van de onroerende
zaken voor het komende belastingjaar afgerond en is er inzicht in de reële waardeontwikkeling
verkregen. Om de bij de begroting berekende OZB-opbrengst te realiseren zullen de tarieven dan
opnieuw worden berekend op basis van de totale WOZ-waarden na de hertaxatie en deze definitief ter
vaststelling worden aangeboden aan de raad.
Geen meeropbrengst door waardestijging onroerende zaken wel door areaaluitbreiding
Een stijging van de waarde ten opzichte van de vorige peildatum mag dus niet tot hogere inkomsten
uit de OZB leiden en zal dus bij de definitieve vaststelling van de tarieven worden gecompenseerd
door een verlaging van de OZB-tarieven. Zoals hiervoor is beschreven leidt een toename van de totale
WOZ-waarde als gevolg van areaaluitbreiding (door nieuwbouwprojecten) dan weer wel tot extra OZBopbrengsten.
Voorbeeld:
Stel dat de totale WOZ-waarde op de oude peildatum € 500.000.000 (exclusief areaaluitbreiding) en de verwachte
areaaluitbreiding € 5.000.000 aan WOZ-waarde bedraagt. Stel vervolgens dat het te berekenen tarief inclusief inflatiecorrectie
0,1% is. De opbrengst uit OZB bedraagt dan € 505.000. Stel vervolgens dat de totale WOZ-waarde (exclusief areaaluitbreiding)
per nieuwe peildatum na afronding hertaxatie € 550.000.000 (stijging met 10%) is. Het definitieve tarief wordt dan vastgesteld
op 0,0909% (0,1% : 110%). De opbrengst blijft zo gelijk: € 550.000.000 x 0,0909% = afgerond € 500.000,-- en extra OZBopbrengst uit areaaluitbreiding van afgerond € 5.000,--

Netto OZB-opbrengst
Bij de tarievenberekening wordt een netto OZB-opbrengst berekend. Factoren die negatieve invloed
hebben op de OZB-opbrengst worden in de tarieven verdisconteerd of in mindering gebracht op de
totale OZB-opbrengst. Dit betreft wettelijke vrijstelling in het kader van de Wet WOZ, geschatte OZBverminderingen als gevolg van bezwaren, leegstand van bedrijfspanden en oninbare bedragen.
Bij de berekening van de OZB-opbrengst en –tarieven gelden de volgende uitgangspunten:
 Inflatiecorrectie op tarief en niet over de opbrengst, met dien verstande dat deze correctie
naar beneden wordt bijgesteld bij een gemiddelde waardestijging en naar boven bij een
gemiddelde waardedaling van huizenprijzen;
 Kwijtschelding en voorziening dubieuze debiteuren worden verdisconteerd in de tarieven;
 Er wordt een netto OZB-opbrengst berekend, waarbij rekening is gehouden met:
o Leegstandsrisico;
o Hogere of lagere definitieve woz-waarden;
o Meer of minder vrijstellingen.

3.1.2. Leegstands- (OZB)belasting: één OZB-tarief voor de niet-woningen
Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van de drie tarieven: een eigenarentarief en een gebruikerstarief
voor niet-woningen en een eigenarentarief voor woningen. Daarbij gelden geen absolute of relatieve
limieten. Het tarief van de OZB is een percentage van de waarde van de onroerende zaak.
Door aanhoudende leegstand van vooral winkel- en kantoorpanden wordt vanuit verschillende
gemeenten geopperd om pandeigenaren te bewegen in het vinden van een huurder. Een mogelijke
fiscaal instrument die daarbij wordt gehanteerd is het afschaffen van de gebruikersbelasting dan wel
het op nihil stellen van de OZB-gebruikersbelasting. Dat deel van de belasting dat een huurder en
gebruiker van een bedrijfspand zou moeten betalen wordt dan betaald door de eigenaar van het pand.
Een dergelijke heffing op leegstand bij de eigenaar zou ervoor moeten zorgen dat pandeigenaren
gestimuleerd worden in het vinden van een huurder. Daarnaast wordt het leegstandsrisico van de
totale OZB-opbrengst opgevangen door de eigenaren van de panden.
De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Lelystad en Rijswijk kennen sinds kort deze wijze van
tarifering van de niet-woningen.
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LeidschendamOZB 2019
Voorburg
Lelystad Rijswijk Ridderkerk
eigenarenbelasting 0,3676%
0,6992% 0,4922% 0,2575%
gebruikersbelasting 0,0000%

0,0000% 0,2048%
0,4623%

Voorstel nieuw beleid: invoering één OZB-tarief voor de eigenaren van niet-woningen
 In 2020 zullen de voorbereidingen worden getroffen om voor de niet-woningen één tarief voor
de eigenaren aan te houden. Hierdoor hebben belanghebbenden de tijd om zich hierop voor
te bereiden. Met ingang van 2021 zal worden voorgesteld om één OZB-tarief voor eigenaren
van de niet-woningen in te voeren.

3.2. Parkeerbelasting
Huidig beleid: geen inflatie correctie op de tarieven
Parkeerbelasting wordt geheven voor het parkeren van een voertuig op binnen de gemeente gelegen,
voor het openbaar verkeer openstaande, daarvoor aangewezen terreinen of weggedeelten. Hieronder
wordt niet verstaan het parkeren van een voertuig in een parkeergarage. Dit laatste wordt
privaatrechtelijk geregeld. De tarieven voor het straat parkeren en voor parkeervergunningen worden
eenmalig vastgesteld en naar gelang aanleiding daartoe bestaat door de raad aangepast en
vastgesteld in een gemeentelijk parkeerbeleid. Hier is de inflatiecorrectie niet van toepassing.
Bij niet-betaling van de parkeerbelasting kan een naheffingsaanslag worden opgelegd. Het tarief van
de naheffingsaanslag is wettelijk vastgelegd.
Voorstel nieuw beleid
Op dit moment wordt overwogen het parkeerregime in het centrum van Ridderkerk aan te passen om
het gebied voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Mocht er besloten worden tot het terugdringen
van het betaald parkeren dan heeft dat direct gevolgen voor de inkomsten van de gemeente.

3.3. Precariobelasting
Huidig beleid
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de
openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting wordt geheven per periode van het gebruik
en de ruimte die in beslag wordt genomen. Het wordt ook als regulerende heffing aangemerkt ten
aanzien van het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Voor het gebruik van
de gemeentegrond die voor de openbare dienst bestemd is wordt een vergoeding ontvangen in de
vorm van precariobelastingen. De tarieven van precariobelasting worden jaarlijks met het percentage
van de inflatiecorrectie aangepast.
Voorstel nieuw beleid: Vereenvoudiging precariobelasting
Het college van Ridderkerk wil het ondernemersklimaat in de gemeente bevorderen door de
precariobelasting te vereenvoudigen. Initiatieven van ondernemers met betrekking tot het gebruik van
de openbare ruimte worden gestimuleerd zonder dat de precariobelasting hierbij belemmerend werkt.
Het college is zich bewust van de regulerende functie van de precariobelasting ten aanzien van het
gebruik van openbare grond. Bij de vereenvoudiging van de precariobelasting wordt hiermee rekening
gehouden. De vereenvoudiging van de precariobelasting komt neer op het volgende.
 Vrijstelling voor het uitstallen handelswaar binnen 1 m van gevel
Voor het uitstallen van handelsgoederen buiten het winkel- of bedrijfspand wordt er thans
precariobelasting geheven. In de huidige APV is ten aanzien van het uitstallen van goederen
binnen 1 meter van de gevel niet uitdrukkelijk opgenomen dat het vrijgesteld is van vergunning.
Het College is wel bevoegd nadere regels vast te stellen ten aanzien van uitstalling van goederen.
Desalniettemin kan het College in dit verband de raad voorstellen om een vrijstelling op te laten
nemen in de Verordening precariobelasting en/of tarieventabel om handelswaar die binnen de 1
meter vanaf de gevel van het winkel- of bedrijfspand worden uitgestald vrij te stellen van
precariobelasting.
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 Tarieven die in de praktijk niet worden toegepast worden afgeschaft
In de huidige tarieventabel zijn tarieven opgenomen die in de praktijk nauwelijks worden
toegepast. Extra controle op de betreffende belastbare voorwerpen vergt in de praktijk extra
kosten voor toezicht en handhaving. Bovendien worden andere handhavingsinstrumenten ingezet
ten behoeve van het gebruik van de openbare ruimte. Ten eerste gaat het om de tarieven voor het
langer dan 3 dagen laten staan van voertuigen op openbare wegen, die op grond van de APV
reeds verboden is. Ook de tarieven voor installaties voor het al dan niet automatisch aftappen van
motorbrandstof, olie, lucht of water voor benzinepompinstallaties en aftapinstallaties worden in de
praktijk nauwelijks toegepast.
Kort samengevat houdt de vereenvoudiging van de precariobelasting het volgende in:
 Voor handelswaar uitgestald binnen 1 m vanaf de gevel van het winkel- of bedrijfspand wordt
geen precariobelasting geheven;
 De tarieven voor het langer dan 3 dagen op de openbare ruimte laten staan van voertuigen
(hoofdstuk 2 van de tarieventabel precariobelasting) worden afgeschaft;
 De tarieven voor installaties voor het al dan niet automatisch aftappen van motorbrandstof,
olie, lucht of water voor benzinepompinstallaties (hoofdstuk 4 van de tarieventabel
precariobelasting) worden afgeschaft.

3.4. Baatbelasting
Baatbelasting wordt geheven ter verkrijging van een gehele of gedeeltelijke bijdrage in de kosten van
voorzieningen waarvan bepaalde onroerende zaken in de gemeente baat hebben en die tot stand zijn
gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.
Huidig beleid
In de gemeente Ridderkerk wordt baatbelasting momenteel alleen geheven betreffende de rioolaanleg
ten behoeve van de ‘Donckse huizen’. Deze baatbelasting wordt geheven vanaf 1998 en loopt
maximaal tot 2028 (30 jaar). Op verzoek van de belastingplichtige kon de baatbelasting worden
geheven in jaarlijkse gelijke termijnen voor een periode van 15 of 30 jaar. Hierbij is een rente
berekend van 6,5%. De baatbelasting betreft een vast bedrag dat niet kan stijgen, ook niet met het
inflatiepercentage. Jaarlijks is afkoop van het nog resterende bedrag aan baatbelasting mogelijk.
Voorstel voortzetting huidig beleid
 Het huidige heffing systeem voldoet en wordt verder afgebouwd tot 2028. Er is op dit moment
geen directe aanleiding tot aanpassing.

3.5. Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing (AFV) wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente maakt voor het
(laten) inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De opbrengsten worden gebruikt voor het
ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.
Huidig beleid
In het kader van ‘de vervuiler betaalt’ kent het huidige systeem de zogenoemde tijdvakbelasting en
een tariefdifferentiatie tussen éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Het
tijdvakbelasting houdt in dat afvalstoffenheffing in rekening wordt gebracht voor de periode dat de
belastingplichtige gebruiker is van een perceel in de zin van de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet
milieubeheer waarvan voor de gemeente de verplichting bestaat tot het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen. Een verhuizing, overlijden of wijziging van de samenstelling het huishouden van
meerpersoons naar een eenpersoons leidt tot teruggaaf van belasting. Omgekeerd leidt een wijziging
van een eenpersoons naar een meerspersoonshuishouden tot een navordering van belasting.
Kostendekkende tarieven
De opbrengsten uit afvalstoffenheffing mogen de begrote kosten niet overschrijden. Er kan dus
maximaal sprake zijn van 100% dekking. Het uitgangspunt bij de berekening van de hoogte van de
tarieven van de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkende tarieven. De tarieven zijn dus
kostendekkend vastgesteld.
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De resultaten uit de rekening 2018 laten de volgende gerealiseerde kostendekking zien.
Kostendekkendheid gebonden heffingen
Afvalstoffenheffing

2018
Baten
4.784.500

Lasten
5.247.600

Dekking
in %
91%

Nieuw (afval)beleid Afval en Grondstoffen 2019-2023
Het afvalbeleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 vraagt om een nieuwe heffingssysteem. Het
huidige systeem van vastrecht op basis van de samenstelling van het huishouden wordt uitgebreid
met een variabel tarief. Dit is de uitwerking van het inzetten van financiële prikkels ter bevordering van
de afvalscheiding door de inwoners van Ridderkerk. Het bevorderen van de afvalscheiding wordt
namelijk bereikt door minder afvalstoffenheffing voor restafval en gratis “grondstoffen” zoals papier en
GFT aan te bieden. Minder restafval aanbieden betekent minder afvalstoffenheffing. Dit
beloningssysteem is verwerkt in het nieuw heffingssysteem van de afvalstoffenheffing. Er is tevens
voorgesteld voor invoering van een tarief van €20,- voor de inzameling van grof huishoudelijk afval
aan huis op afspraak.
Kern afvalbeleidsplan 2019 - 20123: Inzameling van restafval en grondstoffen via minicontainers aan
huis.
Tarieven:
Vastrecht (met differentiatie gebaseerd op grootte van het huishouden).
Variabel tarief restafval via aantal keren aanbieden minicontainer
GFT en Papier gratis
Variabel tarief houdt een beloningssysteem in. Dus achteraf een verrekening van het aantal keren
inzamelen van de restafvalcontainer.
Planning:
2020: Proefdraaien. Alleen informatie over aantal keren aanbieden van restafvalcontainer. Alleen
vastrecht, met bijdrage uit de algemene reserve.
2021: Invoeren van variabel tarief naast vast tarief. (Afrekening variabel tarief vindt plaats in 2022).
In 2021 dus voorlopige aanslag:
- een voorschot gebaseerd op het vaste tarief (met differentiatie gebaseerd op grootte van het
huishouden).
- vermeerderd met een variabel tarief gebaseerd op een gemiddeld aantal keren dat de minicontainer
wordt aangeboden.
In 2022 voorlopige aanslag 2022 en afrekening 2021:
- een voorschot gebaseerd op het vaste tarief (met differentiatie gebaseerd op grootte van het
huishouden)
- vermeerderd met een variabel tarief gebaseerd op een gemiddeld aantal keren dat de minicontainer
wordt aangeboden
- en afrekening variabel tarief 2021 gebaseerd op het werkelijke aantal dat de minicontainer restafval
is aangeboden.
Voorstel nieuw beleid: invoering variabel tarief per 2021
 Nieuw heffingssysteem (per 2021): vastrecht op basis van grootte huishoudens en variabel
tarief op basis van het aantal aanbiedingen afval
Het huidig systeem van vastrecht op basis van de samenstelling van het huishouden wordt
uitgebreid met een variabel tarief op basis van het aantal aanbiedingen van afval. Inwoners
betalen een tarief per jaar voor een maximum aantal aanbiedingen per jaar. Bij minder
aanbiedingen worden inwoners beloond en ontvangen een bedrag terug. Het komt erop neer dat
de aanslag in de vorm van een voorschot gebaseerd op het vaste tarief (met differentiatie
gebaseerd op grootte van het huishouden) vermeerderd met een variabel tarief gebaseerd op een
gemiddeld aantal keren dat de minicontainer bij laagbouw of de zak bij hoogbouw wordt
aangeboden. Hierop volgt een afrekening van het variabel tarief gebaseerd op het werkelijke
aantal dat de minicontainer restafval is aangeboden.
 Invoering variabel tarief
Een variabel tarief biedt de mogelijkheid om het werkelijk aangeboden afval te belasten en
daarmee tegelijkertijd een teruggaaf toe te kennen voor het minder aantal aanbieden van
restafval.
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 Teruggaaf of navordering aanslag
Omdat de inzameling van restafval wordt geregistreerd, kan aan het einde van het jaar aan de
inwoners worden teruggekoppeld hoeveel keer restafval is aangeboden. Via een afrekeningsnota
wordt een teruggaaf of een navordering bekend gemaakt.
 100% kostendekking
Bij de meerjarenbegroting 2020 – 2023 is voorgesteld om in één keer ten laste van de algemene
reserve de afvalstoffenheffing naar een kostendekkend niveau te brengen. Voor 2019 zullen de
saldi worden verrekend met de algemene reserve. De incidentele kosten in 2020 ad € 220.000
worden ten laste gebracht van de algemene reserve conform het vastgesteld afvalbeleidsplan
Afval en Grondstoffen 2019-2023.

3.6. Rioolheffing
De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen worden
verhaald om maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende
riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. De gemeente kan de
kosten verhalen die ze maakt voor het nakomen van de zorgplichten uit de Wet verankering en
bekostiging van gemeentelijke watertaken. De voorzieningen waarvan de kosten kunnen worden
verhaald sluiten aan bij de maatregelen die de gemeente in het kader van het gemeentelijke
rioleringsplan (GRP) onderneemt. Hoofdregel bij het kostenverhaal is dat de kosten via de heffing
mogen worden verhaald die worden gemaakt ter nakoming van de zorgplichten.
Percelen hebben direct dan wel indirect een aansluiting op de gemeentelijke riolering, omdat het
grondwater terecht komt in een voorziening van de gemeente waar dat water daadwerkelijk verder
wordt verwerkt. Een aansluiting in de zin van een buis is dus geen voorwaarde. Dat er vanaf het
perceel water ter nadere verwerking wordt aangeboden en dat de gemeente daar ook wat mee doet is
voldoende voor het hebben van een aansluiting.
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2018 - 2022
Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 – 2022 voorziet in een gemiddelde jaarlijkse tariefstijging van
3%. De extra kosten die nodig zijn voor een robuust toekomst bestendig beleid leiden tot een
verwachte stijging van het tarief van 2% tot 4% waarbij nog geen rekening is gehouden met
toekomstige inflatie en groei of krimp van het aantal aansluitingen. In het GRP 2018-2022 is
geadviseerd om te kiezen voor de rioolheffing zoals bepaald in de zogenaamde variant ‘evenwichtig
toekomstbestendig beleid’.
Specifiek fiscaal beleid ten aanzien van de rioolheffing
Tariefdifferentiatie
Er wordt een tarief in rekening gebracht voor eigenaren (rioolaansluitrecht) en gebruikers
(rioolafvoerrecht). Voor grootwaterverbruikers geldt ook een extra heffing naar rato van het
waterverbruik. Voor gebruikers met een watergebruik tot en met 500 m3 geldt een forfaitair
tarief. Daarboven betaalt men een aanvullend bedrag per volle eenheid verbruik van 100 m3.
De resultaten uit de rekening 2018 laten de volgende gerealiseerde kostendekking zien.
Kostendekkendheid gebonden heffingen
Rioolheffing

2018
Baten
Lasten
3.585.600
3.585.600

Dekking
in %
100%

Voorstel voortzetting huidig beleid
 Het huidige heffing systeem waarbij het GRP bij de tarievenberekening bepalend is, voldoet
en wordt voortgezet. Er is op dit moment geen directe aanleiding tot aanpassing.
 Bij de kostendekking van de rioolheffing wordt een bandbreedte van kostendekking
gehanteerd van een percentage tussen de 85% en 100%.
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3.7. Lijkbezorgingsrechten
Lijkbezorgingskosten 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.
Huidig tarievenbeleid
De begrote opbrengsten mogen de begrote kosten niet overschrijden. Er kan dus maximaal sprake
zijn van 100% dekking. Er mag door de gemeente geen winst worden gemaakt op deze rechten. De
tarieven zijn dus maximaal kostendekkend vastgesteld.
Mate van kostendekking is afhankelijk van 3 belangrijke zaken:
a) verhouding kapitaallasten en aantal uit te gegeven graven in afschrijvingsperiode
b) aandeel van begraafplaats dat nog niet in gebruik is, maar wel moet worden onderhoud
c) mate waarin onderhoud gedekt wordt uit de reserve afkoop onderhoud graven
De resultaten uit de rekening 2018 laten de volgende gerealiseerde kostendekking zien.
Kostendekkendheid gebonden heffingen
Lijkbezorgingsrechten

2018
Baten
717.200

Lasten
753.300

Dekking
in %
95%

Voorstel nieuw beleid
De laatste jaren neemt het aantal begrafenissen af, wordt meer afstand gedaan van grafrechten van
oudere graven en is het aantal nieuw uit te geven graven beperkter doordat er meer bijzettingen zijn in
bestaande graven. Deze ontwikkelingen worden meegenomen bij de beoogde uitbreiding van de
begraafplaats Vredehof en in de berekening van de graftarieven.
Wijziging van de rekenrente (5% naar 2,9%) en wettelijke aanscherping van de BBV regels resulteren
in een lager bedrag van bespaarde rente. Het resultaat was een tekort van ca. € 85.000 in 2019. Fors
hoger dan de geraamde € 9.900. Het dekkingspercentage zakte daardoor van ca. 99% naar ca. 88%.
Het voor 2020 doorvoeren van een tariefstijging van ca. 6% neutraliseert de hogere
onderhoudskosten, het verminderde aantal begrafenissen en in verhouding hoger aantal bijzettingen.
 Om te komen tot kostendekkende tarieven wordt een kostenstijging van ca. 3% per jaar boven
de inflatiecorrectie de eerst komende 4 jaar voorzien. Jaarlijks zal de op te stellen kosten en
baten analyse bepalen of deze tariefstijging noodzakelijk is.

3.8. Marktgelden
Huidig beleid
Voor het gebruik of genot van een standplaats voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van
goederen of voorwerpen, op het krachtens de ‘Marktverordening van de gemeente Ridderkerk’
aangewezen marktterrein, wordt onder de naam van “marktgeld” een recht geheven. De markt is
voorzien van elektra-aansluitingen. Voor het gebruik van deze voorziening zijn er afzonderlijke
tarieven in de verordening opgenomen. De tarieven van de marktgelden zijn kostendekkend.
De te leveren dienst bestaat uit het onderhouden en schoonhouden van de marktplaats daarnaast
zijn toezichthouders ingezet voor handhaving van de openbare orde. De kosten hiervan worden
gedekt uit de opbrengsten marktgelden. De resultaten uit de rekening 2018 laten de volgende
gerealiseerde kostendekking zien.
Kostendekkendheid gebonden heffingen
Marktgelden

2018
Baten
35.100

Lasten
45.500

Dekking
in %
77%

Voorstel voortzetting huidig beleid
 Het huidige heffing systeem voldoet en wordt voortgezet. Er is op dit moment geen directe
aanleiding tot aanpassing.
 Bij de kostendekking van de marktgelden wordt een bandbreedte van kostendekking
gehanteerd van een percentage tussen de 70 en 100%
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3.9. Haven- en kadegelden
Haven- en kadegelden zijn rechten die worden geheven voor door de gemeente verstrekte
dienstverlening bij de gemeentelijke haven. Het grootste gedeelte van de haven is privaatrechtelijk
verhuurd. De publiekrechtelijke haven- en kadegelden worden louter in rekening gebracht voor het
aanleggen van een vaartuig aan de gemeentelijke aanlegsteiger in de haven.
Uit een evaluatie zal moeten blijken of een wijziging van het huidige beleid ten aanzien van de heffing
van de haven- en kadegelden tot de mogelijkheden behoort om een sluitende exploitatie te realiseren.
De komende jaren wordt namelijk een toename verwacht van de exploitatiekosten in verband met
verhoogde baggerwerkzaamheden.
Kostendekkendheid gebonden heffingen
Haven- en
kadegelden

2018
Baten

Dekking
in %

Lasten
1.095

44.005

2,49%

Het resterende deel van de kosten (97,51%) wordt gedekt via privaatrechtelijke
(huur)overeenkomsten.
Voorstel
 Het huidige heffingssysteem van de Haven- en kadegelden zal in 2020 worden geëvalueerd.

3.10. Leges
De leges worden geheven voor het door de gemeente verlenen van diensten, zoals het verstrekken
van een paspoort of het verlenen van een vergunning. De naam ‘leges’ komt als zodanig niet voor in
de Gemeentewet, in de wet is sprake van rechten voor het genot van door of vanwege het
gemeentebestuur verstrekte diensten. Degene die de dienst aanvraagt, betaalt ook. De
heffingsmaatstaf is afhankelijk van de soort dienst en wordt vermeld in de tarieventabel die bij de
legesverordening hoort.
Huidig beleid: kostendekkende tarieven leges
Een aantal tarieven van leges is wettelijk gemaximeerd, zoals het tarief voor paspoorten,
aanwezigheidsvergunning speelautomaten of bijvoorbeeld een uittreksel Burgerlijke stand. Voor het
overige geldt ook hier dat de tarieven van de leges maximaal kostendekkend mogen 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 dus maximaal 100% kostendekkend zijn.
De resultaten uit de rekening 2018 laten de volgende gerealiseerde kostendekking zien.
Kostendekkendheid gebonden heffingen
Leges Burgerzaken
Leges WABO-vergunningen/APV

2018
Baten
858.700
1.086.400

Lasten
910.000
1.283.500

Dekking
in %
94%
85%

 Kruissubsidiëring
Het feit dat de wetgeving aangeeft dat de tarieven voor het geheel aan legesproducten opgenomen in
de legesverordening, gezamenlijk het geheel aan geraamde kosten voor deze legesproducten niet
mogen overschrijden betekent dat er in principe geen rechtstreeks verband hoeft te bestaan tussen de
hoogte van de geheven leges en de kosten van de dienstverlening voor een individuele legesdienst.
Dit betekent dat er ruimte is om afnemers van bepaalde groepen producten te ontzien, of juist extra te
laten betalen. Ook kan de opbrengst van een meer dan kostendekkend tarief gebruikt worden om een
tarief vast te stellen dat minder dan kostendekkend is (bijvoorbeeld vanwege vastgestelde
maximumtarieven door het Rijk). Hierbij geldt echter wel dat er een onderbouwing is, zodat duidelijk
wordt waarom kruissubsidiëring wordt toegepast. Er moet zogezegd wel een rechtvaardiging voor
deze kruissubsidiëring zijn. In februari 2015 heeft de Hoge Raad dit nogmaals bevestigd. De Hoge
Raad heeft toen geoordeeld dat de opbrengstennorm voor diensten waarvoor de gemeente leges heft,
geldt voor alle diensten samen.
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De beleidslijn die bij de bepaling de leges wordt gehanteerd is een integrale kostendekking van
maximaal 100%. Bij de berekening daarvan vormen de leges voor de omgevingsvergunning zowel
absoluut als relatief de hoofdmoot. Ook vanwege het per jaar wisselende bouwprogramma, zijn de
leges omgevingsvergunning voor wat betreft de mate van kostendekking onvoorspelbaar. De overige
diensten hebben dus minder effect op de volledige kostendekking.
Voorstel voortzetting huidig beleid
 Het huidige systeem van heffing van leges voldoet en zal worden voortgezet. Er is op dit
moment geen directe aanleiding tot aanpassing;
 Bij de leges waarvoor een rijksmaximum is bepaald (reisdocument, rijbewijs) wordt
aangesloten bij het rijksmaximum;
 Het huidige beleid voor wat betreft de leges wordt voortgezet. Hierbij wordt jaarlijks
gemonitord wat het niveau van kostendekking is en welke gevolgen dit heeft voor de
legestarieven.

3.11. Bedrijven Investerings Zones-bijdrage
Een Bedrijven Investeringszone (kortweg BI-zone of BIZ) maakt het voor ondernemers mogelijk om
gezamenlijk te investeren in een veiligere en aantrekkelijkere bedrijfsomgeving. De BIZ is geregeld in
de Wet op de bedrijven investeringszones. Een BIZ is een door de gemeente aangewezen gebied
waarbinnen van alle ondernemers een bestemmingsheffing (BIZ-bijdrage) wordt geheven ter
financiering van door de ondernemers in dat gebied gewenste voorzieningen.
De BIZ is er voor en door ondernemers. Het initiatief komt van de ondernemers in een gebied, die er
ook in meerderheid voor moeten stemmen. De gemeente heeft een faciliterende rol bij het innen van
de gelden (BIZ-bijdrage) en stelt de verordening vast waarin de heffing wordt geregeld. De looptijd van
een BIZ is in principe maximaal 5 jaar, maar hij kan worden verlengd. De heffing is per onroerende
zaak met als heffingsmaatstaf de WOZ-waarde of een vast bedrag.
De BIZ-bijdrage is formeel een gemeentelijke belasting. Hiermee kan de ondernemers een heffing
opgelegd worden, die terugvloeit naar de vereniging, coöperatie of stichting die de activiteiten namens
de ondernemers uitvoert.

4. Kostentoerekening en kostenonderbouwing tarieven
4.1. Inleiding
Om tarieven voor de gebonden heffingen vast te kunnen stellen, is het van belang om alle kosten die
samenhangen met de betreffende heffing, aan de heffing toe te rekenen.
In januari 2010 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de handreiking kostentoerekening leges
en tarieven gepresenteerd. Deze is in 2014 en vervolgens in 2016 geactualiseerd. Deze handreiking
tracht duidelijkheid te scheppen over de kosten die mogen worden doorberekend aan de burgers en
het bedrijfsleven. Tevens bevat de handreiking handvatten voor de doorberekening van de kosten.
Toepassing van de handreiking zou moeten leiden tot een inzichtelijker kostenopbouw van de tarieven
van de gebonden heffingen.

4.2. De kostentoerekening bij de tarievenberekening
In 2016 is een geactualiseerde versie verschenen. De handreiking beschrijft de lasten die al dan niet
voor doorberekening in aanmerking komen. Hiertoe wordt allereerst een onderscheid gemaakt tussen
directe en indirecte lasten.
 Onder directe lasten wordt verstaan: de lasten die rechtstreeks samenhangen met c.q. veroorzaakt
worden door de door het bestuursorgaan verrichte dienstverlening.
 Onder indirecte lasten wordt verstaan: de lasten die niet rechtstreeks samenhangen met c.q.
veroorzaakt worden door de door het bestuursorgaan verrichte dienstverlening. Indirecte lasten zijn
meer gerelateerd aan de afweging van het algemene belang dan aan het individuele belang.
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Directe lasten: In de handreiking wordt gebruik gemaakt van taakvelden. Deze verplichte indeling biedt
de mogelijkheid om een overzicht op te stellen van de taakvelden waarvan (een deel van) de lasten in
de heffing kunnen worden meegenomen.
Indirecte lasten: De indirecte lasten bestaan uit de overhead en de rente omslag. Voor beide geldt,
dat de toerekening gebaseerd moet zijn op een beargumenteerde keuze. De gemeente moet in de
paragraaf lokale heffingen de beleidsmatige keuzes toelichten. Aspecten die zij daarbij benoemt,
zijn principes als de vervuiler/gebruiker betaalt etc. Voor vrijstellingen, differentiaties en andere
verschijningsvormen van uitvoering van het gevoerde beleid ter zake, moet er een objectieve
rechtvaardigingsgrond zijn.
De lasten van taakvelden zijn geheel, gedeeltelijk of niet toe te rekenen aan een heffing. Om dit te
beoordelen, is het nodig om gezamenlijk vast te leggen waarom lasten van het taakveld worden
meegenomen. Met gezamenlijk wordt hier bedoeld vanuit de deskundigheid van de vakafdeling, de
financiële afdeling en de afdeling belastingen.
Een toelichting hoeft niet helemaal in paragraaf te worden opgenomen, maar is nodig om
desgevraagd de gemaakte keuzes transparant te onderbouwen. Het is verstandig de afweging wel in
een uitgebreide interne onderbouwing vast te leggen.
Overhead en de toerekening daarvan
De overheadkosten die verhaald mogen worden, zijn de kosten die weliswaar niet rechtstreeks
samenhangen met de verleende dienst, maar wel in enig verband staan met die dienstverlening. Het
betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het
primaire proces. Grofweg kunnen ze worden verdeeld in ondersteunende afdelingen
(personeelszaken, facilitaire zaken, financiën) en ondersteunende personen op de taakvelden
(leidinggevenden, secretariaat).
Onder het nieuwe BBV kan de overhead alleen buiten de begroting om aan de tarieven worden
toegerekend. Daarin zijn geen voorschriften opgenomen over hoe de overhead aan de tarieven moet
worden toegerekend. De keuze daarover is aan de gemeenteraad. De commissie BBV eist dat de
gemeenteraad die keuze vastlegt. De commissie BBV geeft twee voorbeelden van methoden om de
opslag voor de overhead te bepalen:
1. een methodiek gebaseerd op personeelslasten en;
2. een op basis van de omvang van de taakvelden.
Ridderkerk heeft gekozen voor de eerste methode.
Het jaarlijkse percentage aan toerekenbare overhead wordt berekend door de totale overheadkosten
(volgens bovenstaande definitie) vanuit de BAR-begroting en (deels) gemeentebegroting te delen door
de overblijvende directe kosten van de BAR-begroting. Dit wordt voor de drie BAR-gemeenten
verdeeld op basis van de vaste verdeelsleutels voor standaard BAR-werkzaamheden (BD 38,88%,
AW 20,53% en RK 40,59%). Het berekende overheadpercentage per gemeente wordt vervolgens als
toeslag berekend over de directe personeelslasten die specifiek aan de heffing/ het tarief zijn toe te
schrijven. Het toe te rekenen bedrag aan overhead kan daarbij als volgt worden gespecificeerd.

Toerekenbare kosten
Directe lasten die doorberekend mogen worden, zijn de volgende:
- Personeelskosten;
- Huisvestingskosten;
- Specifieke automatiseringskosten;
- Materiële kosten;
- Overhead;
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-

(niet aftrekbare) BTW, ook indien gecompenseerd via het BTW Compensatiefonds
waardoor “overdekking” ontstaat;
Kapitaallasten (rente en afschrijving op duurzame goederen);
Kosten van heffing en invordering (inclusief oninbare vorderingen)
Kosten van kwijtschelding
Bijdragen aan bestemmingsreserves en vervangingsvoorzieningen

Vrijstellingen
Uit de jurisprudentie volgt dat de kosten van vrijstellingen voor burgers die niet voor de dienstverlening
hoeven te betalen, mogen worden doorberekend aan burgers die wel voor de dienstverlening betalen.
Oninbare vorderingen, kwijtschelding en subsidies
Uit de jurisprudentie volgt eveneens dat de gemeente rekening mag houden met de kosten van
oninbare vorderingen en kwijtschelding. Deze kosten worden doorberekend in de desbetreffende
belastingsoorten waarvoor kwijtschelding mogelijk is namelijk de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de
onroerende zaakbelasting.
Tariefegalisatiereserve
Indien voor een kostendekkende exploitatie op de langere termijn grote schommelingen in tarieven
zullen ontstaan is het in het belang van de burger om de schommelingen te egaliseren. Dit zal zich
met name voordoen bij het product Riolering waarvan het onderhoud en de vervangingen in de tijd
ongelijkmatig verlopen. De schommelingen kunnen voorkomen worden door van een gemiddeld tarief
voor een langere periode uit te gaan en jaarlijkse verschillen die dat geeft ten opzichte van de
exploitatie via een tariefegalisatiereserve op te vangen. Ook in andere voorkomende gevallen is de
instelling van een tariefegalisatiereserve te overwegen.
De gemeente kan ervoor kiezen om de uitschieters via de lastenkant te egaliseren met dotaties en
onttrekkingen aan de voorziening (zg. egalisatie via de lastenkant). Dat gebeurt dan op
ramingsbasis in de begroting. In een jaar met grote baten doteert de gemeente een bedrag aan de
voorziening. In de andere jaren onttrekt de gemeente een bedrag aan de voorziening.
Egalisatie via de batenkant kan ook van toepassing zijn, omdat de lasten in meerdere jaren vallen,
kunnen de baten ook over meerdere jaren worden geraamd. De uitschieter in de raming loopt dan via
het resultaat en is alleen zichtbaar in de jaarrekening. In normale jaren is er een tekort, in het jaar met
grote baten een overschot. Deze systematiek kan de gemeente expliciet maken door het resultaat via
een bestemmingsreserve te egaliseren. Dan blijkt nadrukkelijk dat de gemeente egaliseert via de
baten. De commissie BBV raadt aan om dat ook nog vast te leggen in een raadsbesluit.
Compensabele BTW
In de handreiking kostentoerekening leges en tarieven is het toegestaan de werkelijke BTW van het
jaar waarvoor de tarieven worden vastgesteld als kostenpost mee te nemen. Dat betreft de BTW over
de jaarlijkse kosten, de investeringen en de voorzieningen.
Kapitaalslasten en rente
Om te bereiken dat de voor rekening van de gemeente blijvende investeringsuitgaven voor
gemeentelijke voorzieningen als lasten tot uitdrukking komen, dienen gemeenten deze toe te rekenen
aan de verschillende exploitatiejaren (belastingjaren waarvoor de investering zijn nut afwerpt). Dit
geschiedt door middel van afschrijvingen. Over de overblijvende investeringslast kan dan ook,
ongeacht of dit met vreemd of met eigen vermogen is gefinancierd, rente worden berekend.
Kosten van afschrijving, bijdragen aan reserves en voorzieningen
Tot de gemeentelijke kosten van de dienstverlening behoren ook:
- de afschrijvingskosten van duurzame goederen;
- de kosten die periodiek optreden voor zowel groot als klein onderhoud, ook al treden daar in een
bepaald exploitatiejaar geen kasuitgaven voor op.
De vorming van een voorziening voor onderhoudskosten is een geoorloofd middel om kosten die door
de dienstverlening in enig jaar noodzakelijk zijn geworden, ten laste van dat jaar te brengen, ook al
zijn ze daarin nog niet tot uitgaaf gekomen. Bedragen die samenhangen met dotaties aan
onderhoudsvoorzieningen vallen daar ook onder. Voor uitbreidingsinvesteringen mag niet
gereserveerd worden. Uitbreidingsinvesteringen kunnen via activering en afschrijving (dus achteraf)
worden bekostigd. Er mag worden gereserveerd voor toekomstige investeringen ter behoud van het
bestaande voorzieningenniveau.
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Perceptiekosten
De kosten van heffing en vordering van belasting, alsmede de verliezen wegens oninbaarheid
behoren tot de verhaalbare kosten. Deze kosten worden bij de tariefberekening ook meegenomen.
Invoeringskosten van heffingen, alsmede de kosten van communicatie en voorlichting ter zake, voor
zover niet behorend tot de beleidskosten en beleidsvaststelling kunnen eveneens worden verhaald.
Kruissubsidiëring leges
Op grond van artikel 229b Gemeentewet mogen de geraamde baten van de rechten niet uitstijgen
boven de geraamde lasten terzake. Kostendekkendheid hoeft overigens niet beperkt te blijven tot één
product. Als er meerdere diensten in dezelfde verordening zijn opgenomen, is het echter toegestaan
dat onrendabele activiteiten worden gesubsidieerd met winst uit rendabele activiteiten.
Het is van belang dat gelet op artikel 229b van de Gemeentewet, een berekening van de opbrengsten
en de kosten en de mate van kostendekkendheid niet ontbreekt op het niveau van de verordening in
zijn geheel. Uit jurisprudentie blijkt dat kostendekkendheid op het niveau van de verordening mag
worden bezien. In de toelichting van de achterliggende (beleids)keuzes bij deze berekening moet in
ieder geval blijken hoe de kostendekkendheid tussen verschillende onderdelen (bijvoorbeeld
burgerlijke stand en gemeentearchief) wordt bereikt door gebruik te maken van kruissubsidiëring en in
welke mate er kruislings wordt gesubsidieerd.’
Voor de toepassing van de regels van kruissubsidiëring ten aanzien van leges is de tarieventabel met
ingang van 2010 in drie titels onderverdeeld:
- titel 1 Algemene dienstverlening;
- titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning;
- titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn.
Kruissubsidie tussen verschillende titels in de legesverordening
De opbrengstnorm van het artikel ziet daarom op de verordening in haar totaliteit. Kruissubsidie
tussen deze titels is ongewenst, maar niet verboden. Als er sprake is van kruissubsidie, blijkt dat al uit
de kostenopstelling zoals die wordt gepresenteerd in de paragraaf lokale heffingen. Gemeenten die
kiezen voor kruissubsidie tussen de titels moeten de reden hiervoor in de paragraaf lokale heffingen
opnemen. De redenen kunnen liggen in het gevoerde beleid, bijvoorbeeld om ongewenst gedrag te
ontmoedigen.
Kruissubsidie binnen een titel in de legesverordening
Als de gemeente van oordeel is dat er een redelijk tarief in rekening wordt gebracht, behoeft
kruissubsidiëring op detailniveau geen rechtvaardiging, maar kan de gemeente aangeven dat de
overdekking is ontstaan door een lagere toerekening van overhead.
Overige toerekenbare kosten rioolheffing
Overige verhaalbare kosten die bij de tariefberekening worden betrokken zijn onder andere gedeelte
van straatvegen, onderhoudskosten voor watergangen en het baggeren.
Straatvegen
De kosten van het schoonhouden van wegen (veegkosten) over het algemeen in belangrijke mate op
het onderhoud en de goede werking van de riolering. Blijkens jurisprudentie is het niet ongebruikelijk
om de veegkosten aan het rioolrecht toe te rekenen.
Straatvegen (inclusief stortkosten) wordt voor 10% doorbelast aan de rioolheffing. Deze keuze is te
rechtvaardigen omdat vervuilde straten en kolken niet alleen leiden tot een ongewenst straatbeeld,
maar ook leiden tot een vervuild riool. Ook neemt de kans op verstopping van de kolkaansluitingen af
door de straat regelmatig te reinigen.
Baggerkosten
Baggerkosten, kosten van controle van de grondwaterstand en dergelijke indirecte kosten kunnen
volgens de jurisprudentie toegerekend worden als deze kosten meer dan zijdelings (dus meer dan
10% ) betrekking hebben op de activiteit die voor kostenverhaal in aanmerking komt.
De onderhoudskosten voor watergangen en het baggeren wordt voor 16% doorbelast aan de
rioolheffing omdat deze werkzaamheden een functie hebben in de afvoer van het overtollig
hemelwater.
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Kosten toezicht en handhaving
Dit betreft kosten voor toezicht en handhaving inzake aanbiedregels en zwerfafval.
De inzet van toezicht en handhaving wordt geacht voor 17,5% hierop betrekking te hebben. Hieronder
vallen activiteiten zoals het toezien op schoonhouden van openbare ruimten van veeg- en zwerfafval.
Daarnaast horen ook handhavingstaken op het gebied van het aanbieden van afval.

4.3. Transparante kostenonderbouwingen
De VNG heeft met de rijksoverheid afgesproken dat de kostenonderbouwing van gemeentelijke
heffingen transparanter moet worden. Door de wijziging van het BBV zijn vanaf de begroting 2017
nieuwe begrotingsregels van kracht. De nieuwe regels hebben ook invloed op de kostenonderbouwing
van gemeentelijke heffingen.
De onderbouwing moet verplicht worden opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. Verder wordt
de overhead niet meer toegerekend bij de taken. Om overheadkosten in de heffing mee te nemen is
een raadsbesluit nodig.
Paragraaf lokale heffingen
In de paragraaf lokale heffingen moet per heffing een overzicht staan van de taakvelden waarvan
lasten in de heffing zijn meegenomen. Voor de legesheffing geldt dat per hoofdstuk van de
tarieventabel. Ook moet de mate van kostendekkendheid en eventuele kruissubsidies worden
toegelicht. De (transparante) kostenonderbouwingen maken onderdeel uit van de begroting en worden
opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.
Deze zogenoemde kostenonderbouwingen worden ook in de paragraaf lokale heffingen opgenomen.
De kostenopstelling moeten nader worden toegelicht met de beleidsuitgangspunten.
de mate van kostenverhaal: gedeeltelijk of volledig kostenverhaal
Als de vormgeving van de heffing bijdraagt aan het bereiken van beleidsdoelstellingen van de
gemeente dan moet de gemeente dat toelichten.
dat de heffing niet afhankelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het
vermogen. Het inkomensbeleid reserveert de Rijksoverheid voor zichzelf.
Tarieven, maatstaven, differentiaties en vrijstellingen kunnen gemeenten binnen de algemene
rechtsbeginselen vrij kiezen om het zogenoemde ‘beleid ter zake’ te ondersteunen
Het belonen en/of beprijzen van bepaalde gedragingen betekent namelijk een verschillende
behandeling van rechtens gelijke gevallen. Daarvoor is een rechtvaardigingsgrond nodig.

5. Samenvatting en conclusies
In deze belastingnota zijn de recente landelijke ontwikkelingen en beleidsdoelen uit het
collegeprogramma 2018 - 2022 in aanmerking genomen. Dit heeft geresulteerd tot algemene
conclusies ten aanzien van het huidige beleid en nieuwe voorstellen ten aanzien van de uitvoering van
de belastingtaak.

5.1. Algemene conclusies




Terughoudendheid op een stijging van de woonlasten voor onze inwoners blijft een
aandachtspunt van het college.
Wijziging in wet- en regelgeving wordt nauwlettend op de voet gevolgd en als er aanleiding is
voor een beleidswijziging wordt die overgenomen, rekening houdend met de lokale autonomie
op het gebied van gemeentelijke belastingen.
Transparante kostenonderbouwing van belastingtarieven hebben geleid tot een aanvaardbaar
niveau van kostendekking. Er is sprake van een acceptabele bandbreedte van de mate van
kostendekking.

5.2. Conclusies per onderwerp en heffingssoort
5.2.1. Invorderingsbeleid
Het betalen van belastingaanslagen kan via contante betaling bij de kassa op het gemeentehuis.
De huidige gemeentelijke regeling in verband met contante betalingen voldeed niet aan wettelijke
regelgeving in verband met contante betalingen.
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5.2.2. Duurzame alternatieven in lokale heffingen
De VNG heeft duurzame alternatieven in lokale heffingen geïnventariseerd en komt met de
volgende conclusies.
o De Wet WOZ laat geen ruimte aan gemeenten om zelfstandig in sommige gevallen
waardering achterwege te laten of te verminderen.
o De alternatieven in de OZB hebben hetzelfde karakter als in de WOZ. Gemeenten
kunnen hun eigen beleid introduceren bij het heffen van OZB. Duurzame
investeringen kunnen worden geprikkeld met een tariefvoordeel of met een voordeel
ten aanzien van de waarde. Het moet nog nader worden onderzocht in hoeverre
gemeenten eigen beleidsdoelstellingen mogen nastreven. De vrijstellingsbepaling is
tot op heden vrijwel uitsluitend gebruikt om efficiencyredenen. Onder oude
wetgeving is een vrijstelling voor bepaalde soort belastingplichtigen
(bejaardenwoningen) ooit afgewezen op grond van het objectieve karakter van de
OBZ.
o Duurzaamheidsalternatieven in de parkeerbelastingen vereist een wijziging van de
Gemeentewet.
o Er zijn binnen de gemeentelijke watertaken meerdere uitdagingen op het gebied van
duurzaamheid. Duurzame alternatieven in de rioolheffing kunnen verschillende
doelen dienen. De uitvoering is nog een punt van aandacht.
o De term alternatieven ten behoeve van duurzaamheid is bij de afvalstoffenheffing
niet van toepassing. Er gebeurt al heel veel op het terrein van duurzaamheid. In de
modelverordening van de afvalstoffenheffing zitten al verschillende elementen zoals
de aanbiedingsfrequentie en omvang container.
o Een korting op of vrijstelling van de leges bij de vergunningsaanvraag van een
bouwwerk dat aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoet. Groene leges is een
belangrijke stap in de verduurzaming van de modelverordeningen omdat de leges
een kostenverzwarend element zijn bij het oprichten van een bouwwerk. Door deze
kosten weg te nemen bij duurzame bouwwerken, kunnen groene leges een
belangrijke bijdrage leveren aan de transitie in de bouw.

5.2.3. Toepassen van het woningtarief voor verenigingen
Toepassing van de nieuwe wet (artikel 220f lid 2 Gemeentewet) als gevolg van het amendement
Omtzigt is op dit moment nog niet uitvoerbaar. Er is volgens de VNG een wetswijziging
noodzakelijk om dit goed te regelen; het enkel geven van een (nadere) toelichting op de (nieuwe)
regelgeving is onvoldoende. Het wijzigen van een wet duurt over het algemeen zo'n twee jaar.
Dat betekent dat de rechtsonzekerheid en de gevolgen die het toepassen van het nieuwe artikel
meebrengen voorlopig dus blijven. De VNG blijft ondertussen aandringen op aanpassing van de
wetgeving.

5.2.4. Vereenvoudiging precariobelasting voor ondernemers
Het college van Ridderkerk wil het ondernemersklimaat in de gemeente bevorderen door de
precariobelasting te vereenvoudigen. Initiatieven van ondernemers met betrekking tot het gebruik
van de openbare ruimte worden gestimuleerd zonder dat de precariobelasting hierbij
belemmerend werkt.

5.2.5. Invloed van waardestijging van huizen op OZB-tarief
De marktontwikkeling van woningen laat vanaf 2016 een stijging zien. Dit heeft gevolgen voor de
tariefontwikkeling. Het geldende en huidige tarievenberekening van de OZB waarbij de tarieven
jaarlijks worden gecorrigeerd met inflatiecorrectie leidt bij stijging van huizenprijzen dus tot
onredelijke lastenverzwaring. In een situatie van daling van huizenprijzen is er sprake van
omgekeerde situatie. Dit is met uitzondering van areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw.
Immers, een toename van de totale WOZ-waarde als gevolg van areaaluitbreiding (door
nieuwbouwprojecten) leidt dan weer wel tot extra OZB-opbrengsten.

5.2.6. Fiscaal instrument ten behoeve van leegstand niet-woningen
Door aanhoudende leegstand van vooral winkel- en kantoorpanden wordt voorgesteld om
hiervoor een fiscaal instrument in te zetten met als doel om pandeigenaren te bewegen
bedrijfspanden niet al te lang leeg te laten staan. In dit kader wordt voorgesteld om de OZB-
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gebruikersbelasting af te schaffen dan wel het op nihil stellen van de OZB-gebruikersbelasting en
dit te verhalen bij de eigenaren van de niet-woningen.

5.2.7. Afvalbeleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023
Het afvalbeleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 vraagt om een nieuwe heffingssysteem.
Het huidige systeem van vastrecht op basis van de samenstelling van het huishouden wordt
uitgebreid met een variabel tarief. Dit is de uitwerking van het inzetten van financiële prikkels ter
bevordering van de afvalscheiding door de inwoners van Ridderkerk.

5.2.8. Rioolheffing
o
o

Het huidige heffing systeem waarbij het GRP bij de tarievenberekening bepalend is,
voldoet en wordt voortgezet. Er is op dit moment geen directe aanleiding tot
aanpassing.
Bij de kostendekking van de rioolheffing wordt een bandbreedte van kostendekking
gehanteerd van een percentage tussen de 85% en 100%.

5.2.9. Lijkbezorgingsrechten
De laatste jaren neemt het aantal begrafenissen af, wordt meer afstand gedaan van grafrechten
van oudere graven en is het aantal nieuw uit te geven graven beperkter doordat er meer
bijzettingen zijn in bestaande graven. Deze ontwikkelingen worden meegenomen bij de beoogde
uitbreiding van de begraafplaats Vredehof en in de berekening van de graftarieven.
Wijziging van de rekenrente (5% naar 2,9%) en wettelijke aanscherping van de BBV regels
resulteren in een lager bedrag van bespaarde rente. Het resultaat was een tekort van ca. €
85.000 in 2019. Fors hoger dan de geraamde € 9.900. Het dekkingspercentage zakte daardoor
van ca. 99% naar ca. 88%. Het voor 2020 doorvoeren van een tariefstijging van ca. 6%
neutraliseert de hogere onderhoudskosten, het verminderde aantal begrafenissen en in
verhouding hoger aantal bijzettingen.

5.2.9. Marktgelden
o
o

Het huidige heffing systeem voldoet en wordt voortgezet. Er is op dit moment geen
directe aanleiding tot aanpassing.
Bij de kostendekking van de marktgelden wordt een bandbreedte van kostendekking
gehanteerd van een percentage tussen de 70 en 100%

5.2.10. Leges
o
o
o

Het huidige systeem van heffing van leges voldoet en zal worden voortgezet. Er is op
dit moment geen directe aanleiding tot aanpassing;
Bij de leges waarvoor een rijksmaximum is bepaald (reisdocument, rijbewijs) wordt
aangesloten bij het rijksmaximum;
Het huidige beleid voor wat betreft de leges wordt voortgezet. Hierbij wordt jaarlijks
gemonitord wat het niveau van kostendekking is en welke gevolgen dit heeft voor de
legestarieven.

5.3. Voorstellen
5.3.1. Nieuwe ontwikkelingen: Nader onderzoek duurzame alternatieven in lokale heffingen
In het nieuwe afvalbeleidsplan is gekozen voor een nieuwe manier van inzamelen van restafval en
grondstoffen. Met dit nieuwe afvalbeleidsplan is de eerste stap gezet op weg naar een duurzame
en afvalloze gemeente. Op deze manier wordt inhoud gegeven aan verduurzaming van de lokale
heffingen. De andere mogelijkheden worden nader onderzocht en de landelijke trend en
ontwikkeling op het gebied van vergroening van lokale heffingen zullen op de voet worden
gevolgd.

5.3.2. Invorderingsbeleid
Contante betaling van belastingaanslagen op het gemeentehuis dienen te voldoen aan de regels
van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT).
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5.3.3. Onroerende zaakbelastingen
5.3.3.1. Amendement Omtzigt: geen toepassing woningtarief voor verenigingen
Voorstel is om het huidige beleid ongewijzigd te laten en nieuwe ontwikkelingen af te wachten tot
meer duidelijkheid en rechtszekerheid is ten aanzien van de toepassing van de nieuwe wet als
gevolg van het amendement Omtzigt.

5.3.3.2. OZB-tarievenberekening: rekening houden met waardestijging van huizen
Om in de huidige huizenmarkt van stijging van huizenprijzen te voorkomen dat de toepassing
van de inflatiecorrectie op de tarieven tot onredelijke lastenverzwaring voor de inwoners leidt,
wordt voorgesteld om in dit soort situaties bij de tarievenberekening de tarieven van het
voorafgaande jaar eerst te corrigeren (naar beneden bijstellen) met de verwachte waardestijging
alvorens de inflatiecorrectie op de tarieven toe te passen.

5.3.3.3. Leegstands- (OZB)belasting: één OZB-tarief voor de niet-woningen per 2021
In 2020 zullen de voorbereidingen worden getroffen om voor de niet-woningen één tarief voor de
eigenaren aan te houden. Hierdoor hebben belanghebbenden de tijd om zich hierop voor te
bereiden. Met ingang van 2021 zal worden voorgesteld om één OZB-tarief voor eigenaren van
de niet-woningen in te voeren.

5.3.4. Onderzoek naar betaald parkeren
Op dit moment wordt overwogen het parkeerregime in het centrum van Ridderkerk aan te passen
om het gebied voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Mocht er besloten worden tot het
terugdringen van het betaald parkeren dan heeft dat direct gevolgen voor de inkomsten van de
gemeente.

5.3.5. Precariobelasting: Vereenvoudiging precariobelasting voor ondernemers
De vereenvoudiging van de precariobelasting houdt in dat:
a. Voor handelswaar uitgestald binnen 1 m vanaf de gevel van het winkel- of
bedrijfspand geen precariobelasting wordt geheven;
b. De tarieven voor het langer dan 3 dagen op de openbare ruimte laten staan van
voertuigen (hoofdstuk 2 van de tarieventabel precariobelasting) worden afgeschaft;
c. De tarieven voor installaties voor het al dan niet automatisch aftappen van
motorbrandstof, olie, lucht of water voor benzinepompinstallaties (hoofdstuk 4 van de
tarieventabel precariobelasting) worden afgeschaft.

5.3.6. Afvalstoffenheffing: Invoeren variabel tarief afvalstoffenheffing per 2021
Het huidig systeem van vastrecht op basis van de samenstelling van het huishouden wordt
uitgebreid met een variabel tarief op basis van het aantal aanbiedingen van restafval. Bij minder
aanbiedingen worden inwoners beloond en ontvangen een bedrag terug door een afrekening van
het variabel tarief gebaseerd op het werkelijke aantal dat restafval is aangeboden.
Bij de meerjarenbegroting 2020 – 2023 is voorgesteld om in één keer ten laste van de algemene
reserve de afvalstoffenheffing naar een kostendekkend niveau te brengen. Voor 2019 zullen de
saldi worden verrekend met de algemene reserve. De incidentele kosten in 2020 ad € 220.000
worden ten laste gebracht van de algemene reserve conform het vastgesteld afvalbeleidsplan
Afval en Grondstoffen 2019-2023.

5.3.7. Lijkbezorgingsrechten
Om te komen tot kostendekkende tarieven wordt een kostenstijging van ca. 3% per jaar boven de
inflatiecorrectie de eerst komende 4 jaar voorzien. Jaarlijks zal de op te stellen kosten en baten
analyse bepalen of deze tariefstijging noodzakelijk is.

5.3.8. Haven- en kadegelden
Het huidige heffingssysteem van de Haven- en kadegelden zal in 2020 worden geëvalueerd. Uit
deze evaluatie zal moeten blijken of een wijziging van het huidige beleid ten aanzien van de
heffing van de haven- en kadegelden tot de mogelijkheden behoort om een sluitende exploitatie te
realiseren.
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