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Emmeloord, 29 september 2015.
Onderwerp
Aanpassing belasting- en retributieverordeningen voor het belastingjaar 2016
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de volgende verordeningen en regeling:
1.
de "Verordening afvalstoffenheffing 2016";
2.
de "Verordening rioolheffing 2016";
3.
de "Verordening onroerende- zaakbelastingen 2016";
4.
de "Legesverordening 2016";
5.
de "Verordening liggeld 2016";
6.
de “Verordening liggelden recreatietoervaart Noordoostpolder 2016";
7.
de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2016";
8.
de "Marktgeldverordening 2016";
9.
de “Verordening toeristenbelasting 2016”;
10.
de “Verordening watertoeristenbelasting 2016”;
11.
de "Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2016".
Doelstelling
De gemeente heeft de mogelijkheid verschillende gemeentelijke belastingen te heffen. In
artikel 219 van de Gemeentewet is limitatief aangegeven welke belastingen dat kunnen
zijn. Voordat een belasting kan worden geheven, moet de belastingverordening door de
raad worden vastgesteld (artikel 216 Gemeentewet). Een belastingverordening dient alle
gegevens te bevatten die voor de heffing en de invordering van de gemeentelijke
belastingen van belang zijn. Aan de vrijheid tot het vaststellen van de belastingtarieven
kunnen beperkingen worden gesteld vanuit zowel de Gemeentewet als vanuit een
bijzondere wet. Zo geldt voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de retributies dat
de tarieven maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. De nu vast te stellen
verordeningen gelden als basis voor de in 2016 op te leggen aanslagen gemeentelijke
heffingen en de in rekening te brengen rechten.
Inleiding
Jaarlijks worden de in de belasting- en retributieverordening opgenomen tarieven
aangepast, waardoor de diverse verordeningen opnieuw dienen te worden vastgesteld. In
de perspectiefnota 2016-2019 zijn de begrotingsrichtlijnen voor 2016 opgenomen. Deze
nota is door uw raad in de raadsvergadering van 29 juni 2015 vastgesteld. In
overeenstemming met de begrotingsrichtlijnen is het merendeel van de tarieven voor de
gemeentelijke belastingen en retributies voor 2016 verhoogd met 1,2%. Bij de
begrotingsvaststelling van november 2013 is besloten de OZB-tarieven met ingang van
2016 jaarlijks aan te passen met een inflatiecorrectie van 2,2% per jaar. In november
2014 is deze lijn met de vaststelling van de begroting 2015-2018 aangehouden. In de
perspectiefnota 2016 – 2019 is niet van het vastgestelde beleid afgeweken. De
werkelijke stijging wordt bepaald in relatie met de door minister Plasterk vast te stellen
macronorm voor de OZB-tariefstelling. De minister heeft de norm voor 2016 bekend
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gemaakt in de septembercirculaire en komt uit op 1,57%. Dit percentage is lager dan de
eerder afgesproken verhoging van 2,2%, omdat de minister een strafkorting toepast op
de macronorm vanwege het feit dat alle Nederlandse gemeenten tezamen de macronorm
van 2015 hebben overschreden. De macronorm voor 2016 vóór correctie van de minister
komt uit op 2,7%. Voor de berekening van de OZB-percentages is de macronorm OZB
van 1,57% als uitgangspunt genomen, omdat daarmee het meest recht wordt gedaan
aan het uitgangspunt hieromtrent van de Perspectiefnota en het collegeprogramma.
Om ook voor 2016 kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing te houden,
dienen de tarieven voor de afvalstoffenheffing te worden verhoogd met 3,6%.
Daar waar nodig zijn voor de leesbaarheid van de verordeningen redactionele wijzigingen
doorgevoerd.
Argumenten
1.1
Afvalstoffenheffing
Het tarief voor de afvalstoffenheffing is, ter uitvoering van het tarievenplan 2012-2015,
de afgelopen vier jaren niet verhoogd. Om voor 2016 kostendekkende tarieven te kunnen
blijven houden, dienen de tarieven voor de afvalstoffenheffing naast de trendmatige
stijging van 1,2%, met 2,4% extra verhoogd te worden. Het tarief voor een
meerpersoonshuishouden komt hierdoor op € 267,48 (was € 258,00) en voor een
éénpersoonshuishouden op € 227,28 (was € 219,24). Ook voor 2016 blijft de
tariefdifferentiatie tussen een éénpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden
15% ten gunste van een éénpersoonshuishouden(raadsbesluit 8 november 2007).
1.2
Rioolheffing
De tarieven voor het rioolrecht zijn kostendekkend. Voor 2016 kan daarom worden
afgezien van het doorvoeren van een tariefverhoging. Het tarief voor een huishouden
voor 2016 bedraagt € 193,44 per huishouden.
1.3.
Onroerende- zaakbelastingen
De OZB wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende
zaak. De WOZ-waarde die voor het belastingjaar 2016 geldt, heeft als waardepeildatum
1 januari 2015. De huidige waardepeildatum voor het belastingjaar 2015 is 1 januari
2014. De woningmarkt begint zich voorzichtig te herstellen. Dit heeft er toe geleid dat
de verkoopprijzen van woningen tussen 2014 en 2015 voor het eerst sinds jaren licht zijn
gestegen. De stijging van de WOZ-waarden voor de woningen in Noordoostpolder tussen
1 januari 2014 en 1 januari 2015 is echter minimaal, te weten 0,67%. Voor de categorie
niet-woningen is nog geen sprake van enig herstel. De WOZ-waarden voor deze
categorie is gemiddeld gedaald met 4,3%. Met deze opwaartse en neerwaartse
waardeontwikkeling is bij de berekening van de percentages rekening gehouden. Dit
houdt in dat bij een dalende markt de percentages stijgen en bij een stijgende markt de
percentages dalen. De hoogte van de OZB-percentages zijn eerst aangepast aan de
uitkomsten van de jaarlijkse herwaardering waarna ze zijn verhoogd met de vastgesteld
macronorm OZB 2016 van 1,57%.
Rekening houdend met deze uitgangspunten, waarbij de waardeontwikkeling tussen de
waardepeildata 2014 en 2015 in acht is genomen, komen de nieuwe OZB-percentages
voor 2016 uit op:
• gebruikersbelasting niet-woningen 0,1491 % (was 0, 1405%);
• eigenarenbelasting woningen 0,1565% (was 0,1551%);
• eigenarenbelasting niet-woningen 0,1883% (was 0,1774%).
1.4 Legesverordening
De tarieven voor de leges zijn trendmatig verhoogd met gemiddeld 1,2%. Voor zowel het
rijbewijs als de diverse reisdocumenten gelden wettelijk maximum tarieven. De nieuwe
tarieven voor 2016 zijn op dit moment (half september 2015) nog niet bekend. Zodra
hierover meer duidelijkheid bestaat zal de tarieventabel hierop alsnog worden aangepast.
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De leges voor de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en de gehandicaptenparkeerplaats
(GPP) zijn kostendekkend. Jaarlijks worden deze leges aan de kostprijs aangepast.
Vanwege een lagere kostprijs kan het tarief voor een GPK voor 2016 worden verlaagd.
Enkele andere rechten zullen echter iets meer dan trendmatig worden verhoogd. Het
opvragen van kadastrale informatie verloopt niet meer via het kadasterloket van de
gemeente. Burgers kunnen via het kadaster gegevens opvragen. De tarieven voor het
opvragen van kadastrale informatie zijn daarmee in de tarieventabel komen te vervallen.
1.5 Liggeld (woonschepen)
Het tarief voor het liggeld is trendmatig verhoogd met 1,2%.
1.6 Liggeld (recreatietoervaart)
Het doorvoeren van de jaarlijkse trendmatige verhogingen leidt tot een tariefstijging van
€ 0,01 à € 0,02 per jaar. Om de inning van het liggeld efficiënt en doelmatig te laten
verlopen is het wenselijk dat het tarief afgerond kan worden op eenheden van 5
eurocent. Gezien het lage tarief stellen wij u voor het tarief te verhogen met € 0,05. Het
tarief voor het liggeld wordt hierdoor verhoogd van € 1,00 naar € 1,05 per strekkende
meter per dag.
1.7 Lijkbezorgingsrechten
De tarieven voor 2016 zijn trendmatig met 1,2% verhoogd. Door maatschappelijke
veranderingen is er behoefte om ook in Emmeloord graven enkel diep uit te geven. In
het verleden was dit uitsluitend voorbehouden aan de begraafplaatsen in de dorpen. De
verordening lijkbezorgingsrechten is hierop aangepast. De tarieven voor urnengraven in
Emmeloord zijn gehalveerd. De tarieven in Emmeloord zijn gelijk getrokken aan de
tarieven van de dorpen. De urnengraven en urnennissen worden in Emmeloord niet
anders gebruikt dan in de dorpen. Een onderscheid in tarief is daarmee niet meer
gerechtvaardigd.
1.8 Marktgelden
De tarieven voor de marktgelden zijn trendmatig met 1,2% verhoogd.
1.9 en 1.10 Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting
De tarieven voor de toeristen- en watertoeristenbelasting zijn verhoogd met 1,2%.
1.11 Kwijtscheldingsregeling
Voor het belastingjaar 2016 doen zich geen noemenswaardige wijzigingen voor ten
aanzien van het kwijtscheldingsbeleid. Het aantal verzoeken om kwijtschelding is in 2015
licht gestegen. Uit onderzoek blijkt dat de financiële problemen van de burgers, ondanks
de aantrekkende economie, blijven toenemen. Zo is het aantal burgers met een
betalingsachterstand op hun lening fors toegenomen. Onze inschatting is dat daardoor
ook het aantal kwijtscheldingsverzoeken voor komend jaar verder zal gaan stijgen naar
bijna 1.300 verzoeken.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Planning/uitvoering
De verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2016. De vaststelling van
de verordeningen en de kwijtscheldingsregeling wordt bekend gemaakt overeenkomstig
artikel 139 van de Gemeentewet. Na de vaststelling van de verordeningen en de
kwijtscheldingsregeling worden deze geplaatst in het digitale gemeenteblad van
gemeente Noordoostpolder, te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/. In de
Noordoostpolder zal de vaststelling van de verordeningen en de kwijtscheldingsregeling
worden gemeld.
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Bijlagen
- Concept-verordeningen 2016
- Publicatie van de verordeningen
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : dhr. H. Wijnants
Steller
: mevrouw P. Zuidema; 34 07; p.zuidema@noordoostpolder.nl

