¥

Raadsvoorstel

Registratienummer:

RVO17.0051

Portefeuillehouder:

Van afdeling:

Dienstverlening

Behandelend ambtenaar:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:
 -



R.A. van de Lagemaat
(0223) 67 8580
r.van.de.lagemaat@denhelder.
nl
Vaststelling diverse belastingverordeningen 2018

Onderwerp:

B.O.B. Haitsma

Gevraagd besluit:
De hierna genoemde belastingverordeningen voor het jaar 2018 vast te stellen:
1. Verordening op de heffing en invordering van leges 2018;
2. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffen 2018;
3. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018;
4. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018;
5. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018;
6. Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018;
7. Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2018.
Publiekssamenvatting
Op grond van artikel 216 Gemeentewet beslist de gemeenteraad over het invoeren, wijzigen of afschaffen van
tarieven en gemeentelijke belastingen door het vaststellen van de belastingverordeningen.
De raad wordt daarom elk jaar voorgesteld om de belastingverordeningen voor het daaropvolgende jaar vast te
stellen en aan te passen aan de inflatieontwikkeling. Bij de technische uitgangspunten in de begroting 2018
wordt uitgegaan van een (inflatie) stijging van 1,2%. Uitzondering hierop zijn de tarieven voor rioolheffing en
afvalstoffenheffing. Voor 2018 wordt voorgesteld om deze beide heffingen 100% kostendekkend te maken.
Daarnaast zijn ook de tarieven uitgezonderd die door het Rijk worden vastgesteld en aan een maximumprijs zijn
gebonden (reisdocumenten en rijbewijzen) en de tarieven die door het Rijk in aparte besluiten en regelingen
worden vastgesteld (verklaringen omtrent gedrag en vergunningen kansspelen).
Inleiding
De opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen worden door de raad vastgesteld bij de begroting voor
het komende jaar. Hieruit volgt dat veel tarieven van heffingen en retributies die voorkomen in de diverse
belastingverordeningen jaarlijks worden aangepast aan de inflatieontwikkeling en opnieuw moeten worden
vastgesteld.
Het inflatiepercentage voor 2018 is bij de behandeling van de Kaderbrief berekend op 1,2 % en is ook
toegepast in de concept begroting 2018. Voorgesteld wordt om in principe alle gemeentelijke tarieven 2018 ten
opzichte van 2017 conform de consumenten-prijsindex met maximaal 1,2 % te verhogen. Uitzonderingen hierop
zijn de leges die door het Rijk worden vastgesteld (paspoorten, rijbewijzen, verklaringen omtrent gedrag,
kansspelen). Voor rioolheffing en afvalstoffenheffing is het voorstel om beide heffingen in 2018 100%
kostendekkend te maken.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Door het realiseren van de geraamde opbrengsten van de diverse belastingen wordt een bijdrage geleverd aan
het tot stand komen van de dekking van een sluitende begroting 2018 en aan kostendekkende tarieven voor het
verrichten van gemeentelijke werkzaamheden
Kader
Hoofdstuk XV van de Gemeentewet, de artikelen 216 t/m 257 waarin de wettelijke bevoegdheid aan de raad is
geven om belastingen te heffen;
De concept begroting 2018 waarin staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat hiervoor gedaan
moet worden en wat dit gaat kosten;
De meerjarenbegroting waarin een doorkijk wordt gegeven van ontwikkelingen, opbrengsten en lasten van de
gemeente voor de komende jaren;
De Kaderbrief 2018 waarin de technische uitgangspunten voor de begroting 2018 zijn opgenomen;
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Het Gemeentelijk Rioolplan (GRP) een op grond van de Wet milieubeheer verplicht plan, waarin de gemeente
aangeeft hoe ze op korte en lange termijn invulling geeft aan de gemeentelijke zorgplichten voor het
rioleringsstelsel.
Argumenten
De gemeentelijke tarieven worden trendmatig verhoogd om de gemeentelijke uitgaven te kunnen dekken. Aan
de hand van de stijging als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen wordt het gemiddeld inflatieniveau
berekend. De technische kaders voor de begroting van het jaar 2018 zijn aangegeven en er is berekend dat de
gemeentelijke tarieven met 1,2 % verhoogd worden omdat dit het gemiddeld inflatieniveau voor 2018 is.
1. De tarieven van de leges, lijkbezorgingsrechten, precariobelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting
worden verhoogd met 1,2 % met uitzondering van de tarieven uit de legesverordening die wettelijk door het Rijk
worden vastgesteld.
Dit betreft de tarieven van de kansspelen, de verklaring omtrent gedrag en de reisdocumenten en rijbewijzen.
Voor deze laatste twee geldt een maximumtarief die door het Rijk wordt vastgesteld.
Voor de reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) en rijbewijzen zijn de tarieven voor 2018 al bekend
en daarom in de legesverordening meegenomen.
De tarieven voor de verklaringen omtrent gedrag worden wettelijk vastgesteld in de Regeling vergoeding
verklaring omtrent gedrag en gedragsverklaring aanbesteden en de tarieven voor vergunningen van kansspelen
zijn wettelijk vastgelegd in het Speelautomatenbesluit 2000. Deze tarieven hoeven daarom niet apart
opgenomen te worden in de gemeentelijke legesverordening.
2. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn niet langer toereikend om de kosten te dekken. Met ingang van
2017 is dekking vanuit de egalisatievoorziening afval niet meer mogelijk omdat de voorziening is uitgeput. In
2017 is het dekkingspercentage gezakt naar 97%. De lasten voor afval stijgen en ondanks toepassing van
indexatie zou het dekkingspercentage in 2018 nog verder zakken naar 94%. Het voorstel is daarom om het
tarief voor de afvalstoffenheffing te verhogen zodat het dekkingspercentage weer 100% is.
Voor 2018 wordt dan het tarief voor de afvalstoffenheffing:
€ 264,36
€ 382,92

voor één persoons huishoudens
voor meer persoons huishoudens

(in 2017 was dit € 244,32);
(in 2017 was dit € 353,88).

Dit is inclusief inflatiecorrectie en honderd procent dekkingspercentage.
3. De kosten van de rioolheffing zijn gebaseerd op de geraamde exploitatielasten volgens het gemeentelijk
rioleringsplan (GRP). Voor 2018-2021 is er een nieuw GRP opgesteld. Uitgaande van alle in het nieuwe GRP
opgenomen uitgaven en de hoge stand van de egalisatievoorziening is het mogelijk om het tarief voor de
rioolheffing in 2018 met € 27,00 te verlagen naar € 130,00. In 2017 was het tarief € 157,00.
4. De OZB verordening wordt in december aan u ter vaststelling aangeboden. In november 2017 is er
duidelijkheid over de totale waardeontwikkeling van alle objecten in de gemeente Den Helder. Deze cijfers zijn
nodig om in samenhang met de voor 2018 geraamde opbrengst OZB de definitieve OZB tarieven voor 2018
vast te stellen.
5. De proef met gratis parkeren zal tot 1 juli 2018 doorlopen. Bij de begroting 2018 wordt voorgesteld de proef te
verlengen tot 31 december 2018. Daarna wordt besloten op welke wijze aan het parkeerbeleid vorm gegeven
zal worden. De uitwerking van dit beleid vindt waarschijnlijk plaats in de vorm van een verordening. Deze
verordening wordt dan in 2018 aan uw raad ter vaststelling aangeboden.
Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Het voorstel is niet referendabel. Het vaststellen van belastingverordeningen en tarieven is op grond van artikel
2 onder f van de Referendumverordening uitgesloten voor het houden van een referendum
Duurzaamheid
Het voorstel heeft geen gevolgen in verband met duurzaamheid.
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Financiële consequenties
De financiële consequenties van de aanpassing van de tarieven zijn verantwoord in de concept begroting 2018.
De geraamde meer/minder opbrengsten 2018 ten opzichte van 2017 als gevolg van de tariefwijzigingen voor de
verschillende belastingsoorten zijn:
Leges
Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing
Rioolbelasting
Toeristenbelasting
Forensenbelasting
Precario
Lijkbezorgingsrechten

+ € 11.000
+ € 104.000 bij dekkingspercentage van 94%
+ € 172.000 bij dekkingspercentage van 100%
- € 805.000
+ € 17.000
+€
8.000
+€
1.000
+€
4.000

Communicatie
De vaststelling van de verordeningen wordt via een openbare kennisgeving gepubliceerd op de
stadsnieuwspagina en de gemeentelijke website. De verordeningen worden ogenomen in het losbladige register
van verordeningen en de centrale/decentrale regelingen op www.overheid.nl en kunnen daarna op
1 januari 2018 in werking treden.
Realisatie
De belastingverordeningen worden toegepast bij de aanslagoplegging voor het jaar 2018. De tarieven voor het
verrichten van gemeentelijke handelingen en diensten worden toegepast vanaf 1 januari 2018 bij het verzenden
van rekeningen en kasbetalingen

Den Helder, 3 oktober 2017.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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