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Onderwerp: Vaststellen belastingverordeningen 2020
Voorstel/alternatieven
Het vaststellen van onderstaande belastingverordeningen in de raad van 19 december 2019:
1. Verordening reinigingsheffingen 2020;
2. Verordening lijkbezorgingsrechten 2020;
3. Legesverordening 2020;
4. Verordening hondenbelasting 2020;

5.
6.
7.
8.
9.

Verordening liggelden jachthaven Kamerland 2020;
Verordening liggelden Colijnsplaat 2020;
Verordening rioolheffing 2020;
Verordening toeristenbelasting 2020;

Verordening watertoeristenbelasting 2020;
10. Verordening onroerend zaakbelasting 2020;
11. Verordening forensenbelasting 2020;
12. Verordening precariobelasting 2020.

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit
In het jaar voorafgaand aan het nieuwe belastingjaar en ten behoeve van de begroting 2020
moeten de belastingverordeningen worden vastgesteld. In de begrotingsraad van 7
november 2019 zijn de belastingtarieven uit de budgetprognose vastgesteld. In de
belastingverordeningen zijn de wijzigingen opgenomen.
Wettelijke grondslag
Inhoud extern advies
Resultaat horen
Belangenafweging

Motivering
De tarieven van de hieronder aangegeven verordeningen wijzigen ten opzichte van 2019.
Gebaseerd op de budgetprognose.
a. Verordening toeristenbelasting 2020
Vastgesteld is het tarief met € 0,05 te laten stijgen tot € 1,28 per persoon/per nacht.
b. Verordening watertoeristenbelasting 2020
Vastgesteld is het tarief met € 0,05 te laten stijgen tot € 1,28 per persoon/per nacht.
c. Legesverordening 2020
De tarieven van de reisdocumenten zijn opgenomen zoals vastgesteld door de
Rijksministerraad. In de tarieventabel zijn de in de modelverordening voorgestelde
wijzigingen opgenomen. Daarnaast zijn de tarieven van de bouwkosten aangepast
om richting marktconforme tarieven te komen.
d. Verordening onroerende-zaakbelasting 2020
Vastgesteld is om de opbrengst van de OZB met 1,5% te laten stijgen. De nieuwe
tarieven zijn wel afhankelijk van de vastgestelde WOZ-waarde. De tarieven worden
vastgesteld op: 0,1237% voor eigenaren woningen, 0,1306% voor eigenaren nietwoningen en 0,1254% voor gebruikers niet-woningen en zijn opgenomen in de
bijgevoegde vast te stellen verordening.
e. Verordening forensenbelasting 2020
Vastgesteld is om de opbrengst met 2% te laten stijgen. Het nieuwe tarief is
afhankelijk van de vastgestelde WOZ-waarde. Het tarief wordt vastgesteld op € 2,84
per € 1.000,00 WOZ-waarde en is opgenomen in de bijgevoegde vast te stellen
verordening.
De tarieven van de volgende verordeningen zijn ten opzichte van vorig jaar niet verhoogd:
Verordening afvalstoffenheffing 2020;
Verordening rioolheffing 2020;
Verordening hondenbelasting 2020;
Verordening jachthaven Kamperland 2020;
Verordening liggelden Colijnsplaat 2020;
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020;
Verordening precariobelasting 2020.
Daarnaast is het tarief van de toeristenbelasting en watertoeristenbelasting voor 2021
vastgesteld op € 1,33 per persoon per overnachting.
Financiële gevolgen
Zie begroting.
Behandeld in informatieve raadsvergadering d.d.
4 december 2019.

