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Onderwerp:  Vaststelling van diverse belasting- en heffingsverordeningen 2015 

 

Gevraagd besluit: 

a. De hierna genoemde verordeningen voor 2015 vast te stellen: 

1. Leges 2. Afvalstoffenheffing  3. Forensenbelasting 4. Lijkbezorgingsrechten 5. Precariobelasting  

6. Toeristenbelasting 7. Rioolheffing  8. Parkeerbelasting; 

b. De tarievenverordening voor diverse diensten en werkzaamheden gemeente Den Helder met ingang van 1 

januari 2015 vervallen te verklaren. 

 

Publiekssamenvatting 

Op grond van artikel 216 Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd om besluiten te nemen 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 volgend jaar vast te stellen. 

De raad heeft bij het vaststellen van de kaders voor de begroting van het jaar 2015 besloten de tarieven c.q. de 

opbrengst van de gemeentelijke belastingen met 2% trendmatige stijging te verhogen. 

Uitzondering hierop zijn de tarieven die door het Rijk worden vastgesteld. Dit zijn de tarieven op grond van de 

Wet op de Kansspelen, de uittreksels en akten uit de burgerlijke stand, verklaringen omtrent gedrag, de 

reisdocumenten en de rijbewijzen. Voor de burgerlijke stand, verklaringen omtrent gedrag, de reisdocumenten 

en de rijbewijzen zijn de tarieven voor 2015 nog niet bekend en  vastgesteld door het Rijk. Dit zal eind 

november gebeuren. Hierdoor zijn in de legesverordening 2015 nog de oude tarieven van 2014 opgenomen. In 

december zal  daarom een wijziging van de legesverordening 2015 plaats vinden, waarin de nieuwe tarieven 

zijn verwerkt zodat die per 1 januari geheven kunnen worden. 

 

Inleiding 

De opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen worden vastgesteld bij de begroting voor het komende 

jaar. Hieruit volgt dat tarieven van belastingen, heffingen en retributies die voorkomen in de diverse belasting- 

en heffingsverordeningen, jaarlijks moeten worden aangepast aan de inflatieontwikkeling. 

Het inflatiepercentage is bij de behandeling van de Kadernota vastgesteld op 2% en is toegepast in 

de Programmabegroting 2015-2018. Voorgesteld wordt om in principe alle gemeentelijke tarieven 2015 ten 

opzichte van 2014 conform de Consumenten-prijsindex met maximaal 2% te verhogen met uitzondering van de 

leges die door het Rijk worden vastgesteld. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Door de tariefsverhoging te beperken tot compensatie van loon- en prijsstijgingen wordt de burger niet met een 

grote lokale lastenstijging geconfronteerd.    

 

Kader 

Hoofdstuk XV van de Gemeentewet, de artikelen 216 t/m 257 waarin bepalingen zijn opgenomen op grond 

waarvan de gemeenteraad de bevoegdheid heeft om gemeentelijke belastingen te heffen. 

De concept begroting 2015, de meerjarenbegroting, Kadernota en het gemeentelijk rioolplan (GRP) waarin de 

kaders zijn vastgesteld voor de uit te werken tariefsvoorstellen. 

 

 

Argumenten 

a. 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 2015 en aan kostendekkende tarieven 

voor het verrichten van gemeentelijke werkzaamheden. 
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b. De tarieven van de afvalstoffenheffing, lijkbezorgingsrechten, precariobelasting, toeristenbelasting,  

forensenbelasting, parkeergelden, rioolrechten, leges inclusief de tarieven voor het verrichten van diensten en 

handelingen door de gemeente worden verhoogd met 2%, met uitzondering van de wettelijk door het Rijk vast 

te stellen tarieven. 

c. De tarieven van de akten en uittreksels burgerlijke stand, verklaringen omtrent gedrag, reisdocumenten en 

rijbewijzen worden vastgesteld door het Rijk. Deze tarieven worden eind november door het Rijk vastgesteld en 

bekend gemaakt. Daarom staan in de legesverordening 2015 nog de tarieven van 2014. In december zal 

daarom een wijziging van de legesverordening 2015 plaats vinden, waarin de nieuwe tarieven zijn verwerkt 

zodat die per 1 januari geheven kunnen worden. 

d. Omdat de uitvoering van de belastingen per 1 januari 2015 wordt overgedragen aan de gemeenschappelijke 

regeling Cocensus dienen de verordeningen in verband met de uniformiteit gesynchroniseerd te worden aan de 

modellen zoals die bij Cocensus gehanteerd worden. Dit is een van de afspraken in de 

toetredingsovereenkomst met Cocensus. Omdat Cocensus de modelverordeningen van de VNG volgt heeft dit  

geleid  tot kleine wijzigingen in tekst en lay-out. Daarnaast komt de Verordening voor diverse diensten en 

werkzaamheden gemeente Den Helder (Tarievenverordening) per 1 januari 2015 te vervallen. De tekst en de 

artikelen uit deze verordening worden opgenomen in een nieuwe toegevoegde Titel (Titel 4) van de 

Legesverordening.  

e. Op grond van het gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 is in 2013 besloten het tarief met 5% te verlagen 

naar € 170,25 per eenheid. Door de hoge stand van de voorziening hoeft gedurende de komende jaren het 

tarief niet te worden verhoogd exclusief de inflatiecorrectie. 

f. Op dit moment is er evenals voorgaande jaren nog onvoldoende duidelijk wat de gevolgen zijn van 

de nieuwe waarde taxaties per 1 januari 2014 van de OZB objecten, omdat de cijfers hierover nog niet bekend 

en compleet zijn bij het taxatiebureau. Daarnaast zijn er ook verschillen in de waarden van de diverse 

defensieobjecten. De onderhandelingen met het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf hierover bevinden zich 

in een eindfase. Eind oktober 2014 moet er duidelijkheid zijn over de totale waardeontwikkeling en in het 

bijzonder die van de defensieobjecten in de gemeente Den Helder. Daarna kan voor 2015 de definitieve 

verordening OZB 2015 met daarin de nieuwe tarieven onroerende zaakbelastingen worden vastgesteld. Dit is 

de reden waarom er aan U nu nog geen verordening OZB belasting is voorgelegd ter vaststelling. Deze 

verordening zal zo spoedig mogelijk na bekend worden van de cijfers aan u worden voorgelegd om vast te 

stellen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het vaststellen van belastingverordeningen en tarieven is op grond van artikel 2 onder f  van de 

Referendumverordening uitgesloten voor het houden van een referendum. 

 

Financiële consequenties 

De financiële consequenties van de aanpassing van de tarieven zijn verantwoord in de concept begroting 2015. 

 

Communicatie 

De verordeningen worden na vaststelling gepubliceerd op de stadsnieuwspagina, de gemeentelijke website,  

opgenomen in het losbladige register van verordeningen gepubliceerd in de openbare kennisgevingen en de 

centrale/decentrale regelingen op www.overheid.nl 

 

Realisatie 

De verordeningen worden toegepast bij de aanslagoplegging van 2015. 

 

 

 

Den Helder, 16 september 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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