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Datum 17 november 2020

Onderwerp
Belastingvoorstellen 2021

Wij willen
De in de programmabegroting 2021 vastgelegde beleidsvoornemens en 
bezuinigingsmaatregelen met betrekking tot belastingen en rechten realiseren.

Wij besluiten
De raad in de vergadering van 10 december 2020 voor te stellen de volgende 
belastingverordeningen voor 2021 vast te stellen:
• Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021 alsmede de  

tarieventabel;
• Verordening op de heffing en invordering van rioolheffingen 2021;
• Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2021;
• Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021 alsmede de tarieventabel;
• Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021;
• 3e wijziging Verordening precariobelasting 2018;
• Verordening op de op de heffing en invordering van leges 2021 alsmede de 

tarieventabel;
• Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021;
• Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2021;
      Verordening op de heffing en invordering van parkeerregulering en parkeer-  

     belastingen 2021 alsmede de tarieventabel;
      1e wijziging verordening BIZ 2020-2024.

Want
De uitgangspunten uit de begroting 2021, beleidsvoornemens, en redactionele 
aanpassingen zijn vastgelegd in de diverse belastingverordeningen 2021. 

Maar
De belastingverordeningen moeten voor 1-1-2021 zijn vastgesteld en gepubliceerd. 
Tijdige behandeling en vaststelling is gelet hierop gewenst.

Achtergrond
Kostendekkende tarieven
Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing is het uitgangspunt 100% kostendekking. 
Gelet op de geraamde kosten is er geen bijstelling van de huidige tarieven nodig om aan 
dit uitgangspunt te voldoen. De tarieven 2020 zijn overgenomen in de verordeningen 
2021.

Burgemeester en wethouders 
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Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Voor de OZB is de totaalwaarde van alle objecten naar het prijspeil van 1 januari 2020 
het uitgangspunt. Om de belastingopbrengst niet afhankelijk te maken van de jaarlijkse 
schommelingen in de vastgestelde waarde wordt hiermee bij de tarievenwijziging 
rekening gehouden. De begrote OZB-opbrengst over 2021 is ten opzichte van 2020 
verhoogd met 2% algemene prijsindex. Naast deze indexering is de verhoging uit het 
rapport ‘Op weg naar een schone Lei’ ook verwerkt. Dit betreft een verhoging van 28,11 
% voor 2021. Met deze extra verhoging zal de opbrengst stijgen met € 3.344.000.

De hertaxatie naar het prijspeil per 1-1-2020 is nog gaande. Zodra de uitkomsten 
bekend zijn zullen we de tarieven 2020, met inachtneming van vorenstaande, opnieuw 
berekenen en opnemen in de op 10 december 2020 vast te stellen verordening OZB 
2021. 

Lijkbezorgingsrechten
De tarieven in de tarieventabel zijn, ten opzichte van 2020, niet geïndexeerd. Dit is 
conform voorgaande jaren. Wel zijn de tarieven voor het verlenen van een vergunning 
voor grafkelders gewijzigd. Deze zijn aangepast naar een kostendekkend tarief. De 
overige tarieven zijn ook kostendekkend, waardoor dit past binnen de filosofie om de 
variabele kosten 100% kostendekkend door te berekenen. In de Verordening 
lijkbezorgingsrechten 2020 is per abuis het tarief voor het lichten van een stoffelijk 
overschot van 12 jaar of ouder verlaagd met € 4,-. Deze verschrijving is in de 
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 hersteld. De laatste wijziging betreft de 
toevoeging van een recht voor het wijzigen of uitbreiden van een bestaande vergunning 
op een graf. Tot nu toe kennen we alleen een tarief voor het verlenen van een 
vergunning voor grafbedekking op een graf. Steeds vaker krijgen we een verzoek voor 
het wijzigen van de bestaande grafbedekking. Het is niet redelijk hiervoor het volledige 
bedrag, voor het verlenen van een vergunning, in rekening te brengen. De financiële 
consequenties van deze wijzigingen zijn nihil.

Marktgelden
De marktgelden zijn de afgelopen jaren minimaal geïndexeerd. De begrote opbrengst 
was niet reëel en is bijgesteld naar € 60.000.  Voorstel is om de tarieven voor een plaats 
op de markt met 9,5% te verhogen. Hiermee wordt de bezuinigingstaakstelling voor 
2021 van € 5.600 gerealiseerd.

Precariobelasting
De tarieven zijn op grond van de uitgangspunten bij de opmaak van de begroting ten 
opzichte van 2020 geïndexeerd met 2%. 

Legesverordening
De gemeentelijke leges zijn de afgelopen jaren minimaal geïndexeerd. De indexering
ligt onder de gemiddelde CPI-prijsindex voor lonen en prijzen. Gelet hierop is het
voorstel de komende 3 jaar een inhaalslag te maken en vervolgens aan te sluiten bij het 
CPI indexcijfer. In 2021 is een verhoging van 6% voorzien. Hiermee wordt een 
bezuinigingstaakstelling voor 2021 van € 77.000 gerealiseerd. 

Huwelijksleges
Door kosteloze huwelijken soberder uit te voeren en daarnaast een alternatieve 
eenvoudige ceremonie in te voeren is een besparing mogelijk en kunnen we bruidsparen 
tegemoetkomen door een tussenvorm aan te bieden. Voorstel is om hiervoor leges te 
berekenen van € 161,25.
Hiermee wordt een bezuinigingstaakstelling voor 2021 van € 3.000 gerealiseerd.  

Leges evenementen
Door differentiatie van a, b en c evenementen aan te brengen kan verschil gemaakt 
worden in de hoogte van de te betalen leges. In de huidige legesverordening is hier geen 
rekening mee gehouden, en wordt het algemene basistarief in rekening gebracht. 
Hiermee wordt een bezuinigingstaakstelling voor 2021 van € 1.500 gerealiseerd. 
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Leges Omgevingsvergunning

Conceptaanvragen
Het behandelen van een conceptaanvraag is opgenomen in het omgevingsloket. Het 
behandelen van Wabo aanvragen is een wettelijke taak. Op dit moment heffen we, in 
tegenstelling tot veel andere gemeenten, geen leges voor deze dienstverlening. Voorstel 
is om tarieven te gaan hanteren voor de tijd die behandeling van conceptaanvragen of 
principeverzoeken kost. Hiermee wordt een bezuinigingstaakstelling voor 2021 van 
€ 15.000 gerealiseerd. 
 
Afwijking bestemmingsplan
De tarieven voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan of de 
beheersverordening  liggen onder het gemiddelde van de HEMA-gemeenten. Voorstel is 
om de tarieven op te trekken naar het gemiddelde niveau. Hiermee wordt een 
bezuinigingstaakstelling voor 2021 van € 10.000 gerealiseerd. 

Aanlegvergunningen
Enkele keren per jaar wordt een aanvraag ingediend voor een aanlegactiviteit. De 
tarieven zijn opnieuw opgebouwd en meer in lijn gebracht met de kosten van de 
werkzaamheden die horen bij een aanvraag. 

Daarnaast zijn wettelijke tarieven aangepast en hebben redactionele/tariefsaanpassingen 
plaatsgevonden op basis van de modelverordening van de VNG en/of voorstellen vanuit 
de organisatie. 

Wettelijke tarieven
Alle voorlopige wettelijke tarieven 2021 zijn op het moment van schrijven van dit 
voorstel bekend. Eventuele latere wijzigingen zijn mogelijk door een besluit van het 
college op grond van artikel 10 van de legesverordening.

Toeristenbelasting
Een keer per twee jaar wordt de toeristenbelasting gewijzigd in lijn met het advies van 
het Recreatieschap Drenthe. Het betreft een niet bindend advies. Gelet hierop is er ook 
een bandbreedte van 20% vastgesteld. Voorstel is om met ingang van 2021 een tarief te 
hanteren op basis van de maximale bandbreedte van 20%. Gelet hierop is het tarief met 
€ 0,25 verhoogd naar € 1,50 met ingang van 2021. Hiermee wordt de 
bezuinigingstaakstelling voor 2021 van € 18.000 gerealiseerd. 

Forensenbelasting
In de heffing van toeristenbelasting zijn ook eigenaren bezitters van recreatiewoningen 
betrokken die geen gelegenheid bieden tot verblijf maar de accommodatie voor eigen 
gebruik beschikbaar houden. Deze eigenaren/bezitters hebben in vergelijking met andere 
toeristen meer mogelijkheden om gedurende het jaar gebruik te kunnen maken van een 
accommodatie en van de gemeentelijke voorzieningen. Voorstel is om met ingang van 
2021 van deze categorie belastingplichtigen forensenbelasting te heffen. Voorstel is om 
deze belasting op basis van de waarde van de woning/stacaravan te heffen als volgt:

De belasting bedraagt bij een OZB-waarde van:
- minder dan € 50.000 € 250,00
- € 50.000 of meer, doch minder dan € 100.000 € 520,00
- € 100.000 of meer, doch minder dan € 150.000 € 675,00
- € 150.000 of meer, doch minder dan € 200.000 € 775,00
- € 200.000 of meer € 900,00

Met het invoeren van forensenbelasting wordt de bezuinigingstaakstelling voor 2021 van 
€ 27.000 gerealiseerd waarbij de opbrengst toeristenbelasting afneemt met € 12.000.
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Parkeerbelastingen
Voorstel is om het parkeertarief met € 0,05 (2,95%) te verhogen. Dit op basis van 
eerdere besluitvorming om het tarief om de 2 jaar te indexeren. De overige tarieven zijn 
gelet hierop met hetzelfde percentage geïndexeerd. Uitzondering hierop is de vergunning 
voor medewerkers van de SWO. Dit tarief is verhoogd van € 114,00 naar € 216,00 
(89,5%). Het wettelijke tarief 2021 (€ 65,30) voor een naheffingsaanslag is verwerkt in 
de tarieventabel. Hiermee wordt de taakstelling voor 2021 van € 93.000 gerealiseerd.

Verordening BIZ 2020-2024
Op basis van afspraken met de stichting centrummanagement moet de verordening BIZ 
2020-2024 aangepast worden. De afspraak is gemaakt de tarieven jaarlijks met € 10,00 
te verhogen. Deze verhoging is verwerkt in de vast te stellen wijzigingsverordening.

Nadere regels 
Het artikel over het stellen van nadere regels door het college is in de verordeningen 
geschrapt. De aanduiding 'nadere regels' heeft een andere kwalificatie (delegatie) dan de 
VNG met deze bepaling beoogde. Bij invoering van de Derde tranche Algemene wet 
bestuursrecht is een aantal regelgevende bevoegdheden van de raad overgegaan op het 
college. De bepaling over het geven van nadere regels door het college is toen in de 
modelverordeningen gemeentelijke belastingen opgenomen. Dit is gebeurd om duidelijk 
te maken dat er naast de belastingverordening nog andere regels over de heffing en de 
invordering van gemeentelijke belastingen (kunnen) gelden, zoals beleidsregels. Het ging 
dus niet om de gedelegeerde bevoegdheid om nadere regels te stellen, maar om 
bevoegdheden die het college ook zonder deze bepaling heeft. 

De financiële gevolgen zijn 
Realiseren van de in de programmabegroting 2021 vastgelegde beleidsvoornemens en 
bezuinigingsmaatregelen met betrekking tot belastingen en rechten.

Alternatieven
De verordeningen niet vast laten stellen. Zijn de belastingverordeningen niet vóór 31 
december door de raad vastgesteld en gepubliceerd dan is het niet mogelijk de 
belastingen en rechten met de tarieven 2021 te heffen. De belastingverordeningen en 
tarieven 2020 blijven dan van kracht waardoor de begrote opbrengsten niet volledig te 
realiseren zijn. Hierdoor worden de in de begroting 2021 opgenomen 
beleidsuitgangspunten en bezuinigingsmaatregelen niet formeel vastgelegd, kan beleid 
niet worden uitgevoerd en worden noodzakelijke (wettelijke) aanpassingen niet 
geconcretiseerd.

Bijlagen
      Raadsvoorstel
• Verordening afvalstoffenheffing 2021 met tarieventabel
• Verordening rioolheffingen 2021
• Verordening onroerendezaakbelastingen 2021
• Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 met tarieventabel
• Verordening marktgelden 2021
• Legesverordening 2021 met tarieventabel
• 3e wijziging Verordening precariobelasting 2018 
• Verordening toeristenbelasting 2021
• Verordening forensenbelasting 2021
      Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2021
      1e wijziging verordening BIZ 2020-2024


