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Samenvatting
De tarieven voor de diverse belastingen en rechten zijn vastgesteld bij de begroting 2018. De diverse
belastingverordeningen voor 2018 dienen nog formeel vastgesteld te worden.

Besluit om
1. De diverse belastingverordeningen met bijbehorende bijlagen voor het belastingjaar 2018 vast te stellen.
a. onroerende – zaakbelastingen;
b. reinigingsheffingen;
c. rioolheffing;
d. hondenbelasting;
e. forensenbelasting;
f. lijkbezorgingsrechten;
g. marktgelden;
h. reclamebelasting;
i. toeristenbelasting
j. precariobelasting
k. leges.
2. De precario- en toeristenbelasting ongewijzigd te laten voor 2018.
3. Een aantal leges toe te voegen en aan te passen namelijk;
 Tarief voor vervanging van paspoort of Nederlands identiteitskaart op basis van art. 23b van
de paspoortwet (paspoortsignaleringen).
 Gradaties in afzeggen huwelijk namelijk
-Meer dan een maand voor het huwelijk betalen we gehele bedrag terug.
-Niet meer dan één maand maar meer dan één week betalen we 50% terug.
-In de week voor de geplande datum geen terugbetaling.
4. Bekendmaking van de verordeningen in het elektronisch Gemeenteblad en de bijlagen met toepassing van
artikel 139 lid 3 van de gemeentewet door ter inzagelegging.

Inleiding
Elk jaar wordt opnieuw bezien of de belastingverordeningen gewijzigd moeten worden. Wijzigingen in de
belastingverordeningen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van

Wetswijzigingen

Gewijzigde rijks tarieven

Gewijzigde opbrengstramingen

Gewijzigde kosten

Argumenten
1. Uitvoering van het door de gemeenteraad in de raadsvergadering van 31 oktober 2017 vastgestelde

beleid.
De programmabegroting is op 31 oktober 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Op pagina 14 van deze
begroting is het dekkingsvoorstel opgenomen. In het dekkingsvoorstel zijn de geraamde opbrengsten
voor de gemeentelijke belastingen opgenomen. De OZB opbrengst, belastingen en rechten zijn verhoogd
met 1,5%.
De WOZ-waarde van alle objecten binnen de gemeente wordt jaarlijks aangepast aan het niveau van een
jaar eerder. De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2018 is gebaseerd op de waarde van het niveau op 1
januari 2017. Voor de berekening van de ozb tarieven is uitgangspunt de begrote opbrengst en de totale
WOZ-waarde.
2. Stijging ozb van woningen en niet woningen.
Voor de berekening van het OZB tarief is de huidige tendens dat deze stijgt als gevolg van de daling
van de waarde van de (niet) woningen. De leegstand van de bedrijfspanden heeft hier ook een
negatieve invloed op. In dit voorstel wordt (conform de voor het belastingjaar 2017 door uw raad
vastgestelde methodiek) gekozen om dit te compenseren, door het in mindering te brengen op de niet
woningen in plaats van de gebruikers niet - woningen (dus ook de boerderijen en scholen).
Bij de kaderbrief 2018 zullen wij ingaan op de effecten van deze handelswijze.
De tarieven OZB eigenaren woningen dalen gemiddeld met 1,10%
De tarieven OZB niet woningen eigenaar stijgen gemiddeld met 2,90%
De tarieven OZB niet woningen gebruik dalen gemiddeld met 0,04%
Financiën
De tarieven in de leges verordeningen zijn aangepast op basis van de volgende uitgangspunten:

1. Volgens landelijke wet en regelgeving
Verschillende in de verordening genoemde tarieven worden door het rijk voorgeschreven. De
gemeente Beuningen volgt de landelijke wet- en regelgeving

2. Verhoging leges met loon en prijsindexatie van 1,5%
De gemeenteraad heeft in het dekkingsvoorstel bij de begroting 2018 bepaald dat de
legestarieven in 2018 aangepast moeten worden aan de gemiddelde loon en prijsindexatie van
1,5%. Dit basis uitgangspunt is bij het vaststellen van de legestarieven 2018 toegepast. Per
individueel tarief kan de werkelijke stijging in beperkte mate afwijken van deze 1,5%. De reden
hiervan is dat de kosten onderbouwing aangeeft dat de kosten meer of minder zijn gestegen dan
1,5%.
Op een aantal tarieven is een hogere indexering toegepast:
 Gehandicaptenparkeerkaart
De leges voor de gehandicaptenparkeerkaart stijgt van € 100,00 naar € 110,00. De
onderbouwing van de kosten geeft aan dat het tarief € 132,45 zou moeten zijn. Gekozen is
voor een geleidelijke groei naar kostendekkendheid, conform voorgaande járen.
 Telecommunicatie
De leges voor het in behandeling nemen van een instemmingsbesluit infrastructuur stijgt
van €
, naar €
,00. De onderbouwing van de kosten geeft aan dat het tarief om en nabij
€
, zou moeten zijn. Gekozen wordt voor een geleidelijke groei naar
kostendekkendheid.
3. Aanvullende besluitvorming gemeenteraad.
Programmabegroting 2018-2021
Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten het tarief voor de rioolheffing in 2018 met
€ 11,00 te verlagen.
4. Leges huwelijken
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Het komt voor dat het bruidspaar een eigen nog niet beëdigde Babs het huwelijk wil laten
voltrekken. Hierbij is de Babs in dienst van de gemeente Beuningen wel aanwezig.
Basisbedrag
Huwelijk €

Gemeentehuis
Doddendael/Kerk
Winssen
Andere locatie

Binnen
kantoortijden
+€
+€
+€

Buiten
kantoortijden
+€
+€
+€

Eigen Babs
(reeds beëdigde
Babs)
+€
+€
+€

Nieuwe Babs
(nog te beëdigen
Babs)
+€
+€
+€

Communicatie
De nieuwe belastingverordeningen 2018 moeten zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

Elektronische bekendmaking en elektronische raadpleging in het regelingenbestand zijn twee afzonderlijke
zaken. De verordeningen worden elektronisch bekendgemaakt in het Gemeenteblad op Overheid.nl door
plaatsing van de integrale tekst. Daarbij worden ook linken toegevoegd met de Tarieven-bijlagen. Om
juridische en technische redenen lenen de bijlagen zich om elektronisch bekend te maken in het
Gemeenteblad met een zakelijke mededeling en met toepassing van artikel
lid van de Gemeentewet
tevens ter inzage op het gemeentehuis te leggen. Dat verklaart het beslispunt hierboven.
De verordeningen én de bijlagen blijven na de bekendmaking steeds digitaal raadpleegbaar onder Lokale
wet- en regelgeving (website Overheid.nl).
Bijlagen
1. Verordening onroerende zaakbelasting 2018 (at17004593)
2. Verordening reinigingsheffing 2018 (at17004599)
3. Verordening reinigingsheffing 2018 - tarieventabel (at17004600)
4. Verordening rioolheffing 2018 (at17004601)
5. Verordening hondenbelasting 2018 (at17004602)
6. Verordening forensenbelasting 2018 (at17004603)
7. Verordening toeristenbelasting 2018 (at17004604)
8. Verordening lijkbezorgingsrechten 2018 (at17004606)
9. Verordening lijkbezorgingsrechten 2018- tarieventabel (at17004605)
10. Verordening marktgelden 2018 (at17004607)
11. Verordening marktgelden - tarieventabel 2018 (at17004608)
12. Verordening precariobelasting 2018 (at17004609)
13. Verordening precariobelasting tarieventabel 2018 (at17004610)
14. Verordening reclamebelasting 2018 (at17004611)
15. Verordening reclamebelasting 2018 bijlage (at17004619)
16. Legesverordening 2018 (at17004613)
17. Legesverordening 2018 - tarieventabel (at17004614)
18. Legesverordening 2018 – tarieventabel bijlage 1 (at17004615)
19. Legesverordening 2018 – tarieventabel bijlage 2 (at17004616)
20. Legesverordening 2018 – tarieventabel bijlage 3 (at17004617)
21. Overzicht tarieven 2018 (at17004627)
22. OZB tarief ontwikkeling gemeente Beuningen (at17004626)
Routingformulier: at17004620.
Burgemeester en wethouders,
Dyanne Kocken

Carol van Eert
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