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Onderwerp Vaststellen belastingverordeningen 2020

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. de volgende verordeningen voor 2020 vast te stellen:

- verordening OZB
- verordening reinigingsheffingen
- verordening hondenbelasting
- verordening rioolheffing
- verordening rioolaansluitrecht
- verordening toeristenbelasting 
- verordening lijkbezorgingsrechten
- verordening precariobelasting
- legesverordening

Aanleiding
de raad stelt elk jaar verordeningen vast voor de gemeentelijke belastingen en heffingen in 
het volgende kalenderjaar.

Doel / Effect
Doel en effect is dat gemeentelijke belastingen en heffingen in 2020 worden geheven op 
basis van verordeningen die door de raad als hiertoe bevoegd orgaan zijn vastgesteld.

Argumenten
1.1 De tarieven wijzigen door de besluitvorming over de Kaderbrief en begroting 2020. 
Op 11 juli heeft de raad ingestemd met de Kaderbrief 2020. De kaders zijn opgenomen in de 
begroting en verwerkt in de belastingverordeningen. Voor de gemeentelijke belastingen en 
heffingen in 2020 betekent dit dat:
- de tarieven met 2% stijgen door de ontwikkeling van de inflatie;
- er leges worden ingevoerd voor het verstrekken van verklaringen omtrent 

vergunningvrij bouwen. Dit betreft de uitvoering van een van de maatregelen van 
scenario 2 in de kaderbrief. Het komt steeds meer voor dat bouwwerkzaamheden 
omgevingsvergunningvrij zijn of in de nabije toekomst gaan worden. Regelmatig krijgen 
wij verzoeken van bewoners en bedrijven of een project wel of niet vergunningplichtig 
is. De beantwoording vraagt ambtelijke capaciteit op het moment dat aanvragers 
overleg willen of een schriftelijke reactie vragen. In navolging van naburige gemeenten 
gaan we daar leges voor heffen. De nieuwe legesgrondslag is verwerkt in onderdeel 
2.3.3 van de tarieventabel. Het tarief bedraagt € 200,-;

- de OZB-tarieven zijn verhoogd op grond van scenario 3 om een opbrengststijging van 
€ 583.300 te realiseren;

- de tweede stap van de gefaseerde afschaffing van de hondenbelasting is uitgesteld als 
gevolg van het aanvaarde amendement bij de kaderbrief.

Zaaknummer L227570 Pagina 1



Daarnaast zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing aangepast zoals 
geschetst in de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting 2020.

1.2 De tarieven van de OZB zijn omgerekend in verband met de Woz-hertaxatie.
Elk jaar voert GBLT een hertaxatie uit op grond van de wet Waardering onroerende zaken 
(Woz). De OZB-tarieven zoals genoemd in de programmabegroting 2020 moeten naar 
aanleiding van de gewijzigde waarden worden bijgesteld. De resultaten van de hertaxatie 
zijn medio oktober van GBLT ontvangen. Daaruit blijkt dat de waarden van de woningen in 
Leusden op 1 januari 2019 met gemiddeld 8,3% zijn gestegen ten opzichte van 1 januari 
2018. Het OZB tarief voor woningeigenaren wordt daarom verlaagd om de in de begroting 
geraamde opbrengst te realiseren. De waarden van de niet-woningen (voornamelijk winkels, 
kantoor- en bedrijfspanden) zijn gedurende deze periode gemiddeld met 0,3% gedaald. 
De tarieven voor niet-woningeigenaren en -gebruikers worden daarom verhoogd om de 
geraamde opbrengst te realiseren. De tariefpercentages worden als volgt aangepast:
 
2020 voor herwaardering: na herwaardering:
eigendom woning: 0,1134% 0,1040%
eigendom niet-woning: 0,3046% 0,3055%
gebruik niet-woning: 0,2455% 0,2462%

De percentages na herwaardering zijn opgenomen in de verordening OZB 2020.

1.3 Door diverse andere ontwikkelingen vinden er wijzigingen plaats.
- In de verordeningen zijn tekstuele aanpassingen gedaan o.a. naar aanleiding van 

ledenbrief 19/062 van de VNG;
- In de tarieventabel bij de verordening reinigingsheffingen is een grondslag toegevoegd 

voor het afvoeren van restafval via een mini-container van 140 liter. Bewoners van het 
buitengebied krijgen hiermee de mogelijkheid om de 240 liter container om te ruilen 
voor een 140 liter container;

- In de tarieventabel van de legesverordening zijn enkele aanpassingen gedaan om de 
omschreven dienstverleningen beter te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk en 
onderliggende regelgeving;

- In de tarieventabel zijn de leges voor reisdocumenten en rijbewijzen aangepast op 
basis van de informatie die de Rijksoverheid in oktober heeft verstrekt over de 
aanpassing van het rijkskostendeel en toegestane tariefstijging van deze documenten 
in 2020. 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet voor het rijbewijstarief formeel nog 
een akkoord geven. Mocht er een verandering in dit tarief plaatsvinden dan zullen wij 
dit verwerken via een mandaatbesluit op grond van artikel 10 van de legesverordening.

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Niet van toepassing.

Risico’s
Niet van toepassing.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Na vaststelling worden belastingverordeningen gepubliceerd in het Elektronisch 
Gemeenteblad en ter inzage gelegd. De verordeningen worden opgenomen in de 
regelingenbank op de gemeentelijke website en zijn per 2020 van kracht.
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Bijlagen
- verordening OZB 2020
- verordening reinigingsheffingen 2020
- verordening hondenbelasting 2020
- verordening rioolheffing 2020
- verordening rioolaansluitrecht 2020
- verordening toeristenbelasting 2020
- verordening lijkbezorgingsrechten 2020
- verordening precariobelasting 2020
- legesverordening 2020

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 29 oktober 2019, nummer: L227570.

b e s l u i t:
1. de volgende verordeningen voor 2020 vast te stellen:

- verordening OZB
- verordening reinigingsheffingen
- verordening hondenbelasting
- verordening rioolheffing
- verordening rioolaansluitrecht
- verordening toeristenbelasting 
- verordening lijkbezorgingsrechten
- verordening precariobelasting
- legesverordening

Besloten in de openbare raadsvergadering van 12 december 2019

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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