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Vaststelling diverse belastingverordeningen 2019
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Gevraagd besluit:
De hierna genoemde belastingverordeningen voor het jaar 2019 vast te stellen:
1. Verordening op de heffing en invordering van leges 2019;
2. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffen 2019;
3. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019;
4. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019;
5. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019;
6. Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019;
7. Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2019.
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 voor de begroting 2019
wordt uitgegaan van een (inflatie) stijging van 3,12%.
Uitzondering hierop zijn de tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing. Gestreefd wordt om deze tarieven
zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. Voor 2019 wordt dan ook voorgesteld wordt om deze tarieven
100% kostendekkend te maken.
Verdere uitzonderingen zijn een aantal tarieven in de legesverordening 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. Dit zijn de 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 2019 is in de Technische kadernota 2019-2022 berekend op 3,12% en is ook
toegepast in de begroting 2019. Voorgesteld wordt om in principe alle gemeentelijke tarieven 2019 ten opzichte
van 2018 conform de consumenten-prijsindex met maximaal 3,12 % te verhogen. Uitzonderingen hierop zijn de
eerder genoemde leges die door het Rijk worden vastgesteld (paspoorten, rijbewijzen, verklaringen omtrent
gedrag, kansspelen).
Voor rioolheffing en afvalstoffenheffing is het voorstel om ze ook in 2019 weer 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 2019 en aan kostendekkende tarieven voor het
verrichten van gemeentelijke werkzaamheden
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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 2019 waarin staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat hiervoor gedaan
moet worden en wat dit gaat kosten;
de meerjarenbegroting 2020-2022 waarin een doorkijk wordt gegeven van ontwikkelingen, opbrengsten en
lasten van de gemeente voor de komende jaren;
de Technische kadernota 2019-2022 waarin de technische uitgangspunten voor de begroting 2019 zijn
opgenomen;
het Gezamenlijk gemeentelijk rioolplan (GRP) Noordkop 2018-2022. Dit is een op grond van de Wet
milieubeheer verplicht plan waarin gemeenten aangeven hoe ze op korte en middellange termijn invulling geven
aan de gemeentelijke zorgplicht voor het rioleringsstelsel.
Argumenten
Bij vaststelling van de begroting 2019 zijn de leges- en belastingopbrengsten geraamd. Daarbij zijn de
ramingen ten opzichte van 2018 met 3,12 % verhoogd ter compensatie van de geprognosticeerde loon- en
prijsstijgingen. Om deze geraamde opbrengsten te realiseren dienen de belastingtarieven voor het jaar 2019 te
worden aangepast. De wijzigingen zijn in het algemeen in bijgevoegde concept belastingverordeningen 2019
verwerkt.
Tarieven
1. De tarieven van de lijkbezorgingsrechten, precariobelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, worden
verhoogd met 3,12 %. In de legesverordening 2019 zijn de nieuwe tarieven ook voor het merendeel met 3,12 %
verhoogd. Hierop zijn de volgende uitzonderingen omdat deze tarieven door het Rijk wettelijk worden
vastgesteld:
a. Titel 1, Hoofdstuk 2 en 3.
De tarieven voor de paspoorten en rijbewijzen worden door het Rijk vastgesteld en zijn aan een maximumtarief
verbonden. De nieuwe maximumtarieven reisdocumenten en rijbewijzen voor 2019 zijn al bekend en daarom
meegenomen in de tarieventabel van de legesverordening.
Voor de rijbewijzen komt er in 2019 nog een tussentijdse verhoging van de rijksleges met € 3,30 als de Wet
digitale overheid in 2019 van kracht gaat worden.
In opdracht van het ministerie van BZK is het rijbewijs door de Rijksdienst voor het Wegverkeer namelijk
geschikt gemaakt als authenticatiemiddel om online bij overheidsdiensten in te loggen. Hiervoor zijn vanaf 4 juni
2018 alle rijbewijzen bij afgifte standaard voorzien van een inlogfunctie.
Na invoering van de laatste onderdelen van de Wet digitale overheid, voorzien in 2019, worden de kosten van
deze nieuwe functionaliteit gefinancierd vanuit een verhoging van de rijksleges rijbewijzen met € 3,30.
Maximumtarief rijbewijs voor de burger
Rekening houdend met het voorgaande geldt dat met ingang van 1 januari 2019 de burger aan de gemeente
voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 39,75 (€ 30,05 gemeenteleges en € 9,70 rijksleges) betaalt.
Voor een spoed rijbewijsaanvraag betaalt de burger maximaal € 73,85. Deze bedragen gelden tot aan de
verhoging van de rijksleges als gevolg van de invoering van de Wet digitale overheid in 2019.
Vanaf de datum invoering kan er voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 43,05 gerekend worden en
voor een spoed rijbewijsaanvraag € 77,15.
b. Titel 1, Hoofdstuk 4, Verstrekkingen uit de BRP, BAG schriftelijk of m.b.v. alternatieve media onder 4.4.5
Het tarief voor de verklaring omtrent gedrag wordt door de minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld in de
Regeling vergoeding verklaring omtrent gedrag en gedragsverklaring. Het nieuwe tarief is nog niet bekend.
c. Titel 1, Hoofdstuk 10, Kansspelen
De tarieven voor de afgifte van vergunning kansspelen zijn wettelijk vastgesteld in het Speelautomatenbesluit
2000. Voor zover bekend zal er geen wijziging plaats vinden.
Wijzigingen, aanvullingen, toelichting
Verder zijn er de volgende aanvullingen en wijzigingen in de verordeningen:
1. Legesverordening Titel 1, Hoofdstuk 13, Verkeer en Vervoer
In de legesverordening is aan Hoofdstuk 13 Verkeer en Vervoer een drietal nieuwe artikelen toegevoegd die
betrekking hebben op de kosten voor het aanleggen en verhuizen van gehandicapten parkeerplaatsen en de
kosten voor de wijziging van een kenteken voor de gehandicapten parkeerplaats.
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2. Verordening lijkbezorgingsrechten
Vanwege de discussie over het betalen van grafrechten in termijnen voor kleinere bedragen, is de mogelijkheid
in artikel 10 lid 2 opgenomen dat het bedrag waarboven in termijnen kan worden betaald verlaagd is van
€ 500,00 in plaats van € 1.000,00.
Daarnaast is in de verordening een artikel 1.2.4 toegevoegd voor de kosten van het begraven met betonnen
bekisting op islamitische wijze op de afdeling I – Noordoost.
3. Afvalstoffenheffing
De HVC verzorgt namens de gemeente Den Helder de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Dit
is voor de gemeenten een verplichte taak op grond van de milieuwetgeving.
De heffing is gebaseerd op de kosten die de HVC voor deze inzameling en verwerking bij de gemeente in
rekening brengt en onze gerelateerde kosten zoals straatreiniging, perceptiekosten (kosten van
aanslagoplegging, inning en kwijtschelding) en de BTW. De tarieven voor de afvalstoffenheffing waren enige tijd
niet toereikend om alle kosten te dekken. Met ingang van 2017 was dekking vanuit de egalisatie reserve afval
niet meer mogelijk omdat de reserve was uitgeput. Voor 2018 is besloten het dekkingspercentage weer naar
100% te brengen. Ook voor 2019 wordt weer voorgesteld het tarief voor de afvalstoffenheffing te verhogen tot
een dekkingspercentage van 100%.
Voor 2019 (inclusief inflatiecorrectie en 100% kostendekkend) wordt het tarief dan voor een:
eenpersoons huishouden
€ 270,12
(voor 2018 was dit € 264,36)
meerpersoons huishouden
€ 396,36
(voor 2018 was dit € 382,92).
4. Rioolheffing
Als gemeente geven wij geld uit voor onderhoud, beheer en het verbeteren en vervangen van de riolering en
voorzieningen die daarbij horen. Deze kosten worden gedekt uit de rioolheffing die onze bewoners en bedrijven
betalen. In 2017 is een Gezamenlijk gemeentelijk rioleringsplan Noordkop 2018 tot en met 2022 vastgesteld. De
rioolheffing voor Den Helder is in de planperiode gesteld op € 130,00. Bij de berekening van de kostendekking
is rekening gehouden met de richtlijnen uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV).
Verder wordt in de berekening van het tarief rekening gehouden met de aan de riolering gerelateerde kosten,
zoals straatreiniging, kolken zuigen, perceptiekosten (kosten van aanslagoplegging en inning) en BTW. Het
tarief van € 130,00 is voor 87% kostendekkend. De overige 13% kan gezien de omvang ervan (€ 6,4 miljoen)
worden gedekt uit de voorziening riolering.
5. OZB
De OZB verordening 2019 kan nu nog niet vastgesteld worden omdat de nieuwe taxatiewaarden van alle
objecten nog niet allemaal bekend zijn bij de GR Cocensus. De verordening op de heffing van de OZB 2019 zal
daarom in december 2018 aan u ter vaststelling worden aangeboden.
6. Parkeren
Ten aanzien van parkeren wordt u nog separaat voorgesteld de verordening op de parkeergelden in te trekken.
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.
Financiële consequenties
De financiële consequenties van de aanpassing van de tarieven zijn verantwoord in de concept begroting 2019.
De geraamde meer/minder opbrengsten 2019 ten opzichte van 2018 als gevolg van de tariefwijzigingen voor de
verschillende belastingsoorten zijn:
Leges

- € 160.000

Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Toeristenbelasting

+ € 300.000
nihil
+ € 21.300

Grotendeels het gevolg van halvering aantal paspoortaanvragen
In 2019 vanwege verlenging geldigheidstermijn van 5 naar 10
jaar
Bij dekkingspercentage van 100%
Bij dekkingspercentage van 100%
Gevolg van indexering

Forensenbelasting

+ € 21.500

Gevolg van indexering
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Lijkbezorgingsrechten
Precario

nihil
nihil

Communicatie
De vaststelling van de verordeningen worden bekend gemaakt op de Decentrale Regelgeving en Officiële
Publicaties (DROP) waarna ze op 1 januari 2019 in werking kunnen treden. Daarnaast vindt er een openbare
kennisgeving plaats op de stadsnieuwspagina.
Realisatie
De belastingverordeningen worden toegepast bij de aanslagoplegging voor het jaar 2019. De tarieven voor het
verrichten van gemeentelijke handelingen en diensten worden toegepast vanaf 1 januari 2019 bij het verzenden
van rekeningen en kasbetalingen
Den Helder, 9 oktober 2018.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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