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Openbaar

Onderwerp
Verordeningen heffingen 2015
Geadviseerde beslissing raad
1. Vast te stellen:
 verordening Onroerende-zaakbelastingen 2015;
 verordening Afvalstoffenheffing 2015 Albrandswaard;
 verordening Rioolheffing 2015 Albrandswaard;
 verordening Hondenbelasting 2015 Albrandswaard;
 verordening Lijkbezorgingsrechten 2015;
 Legesverordening 2015 Albrandswaard.
2. In trekken:
 verordening Onroerende-zaakbelastingen 2014;
 verordening Afvalstoffenheffing 2014;
 verordening Rioolheffing 2014;
 verordening Hondenbelasting 2014;
 verordening Lijkbezorgingsrechten 2014;
 Legesverordening 2014 in te trekken.
Inleiding
Op basis van de Programmabegroting 2015 Albrandswaard dienen de verordeningen voor de
gemeentelijke heffingen te worden aangepast voor 2015. De tarieven worden verhoogd
overeenkomstig de uitgangspunten in de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting
Albrandswaard en de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de voorjaarsnota 2015.
Beoogd effect
Door de raad vastgestelde belasting- en legesverordeningen en tarieven geven de juridische basis
voor het heffen en invorderen van gemeentelijke heffingen in 2015.
Relatie met beleidskaders
De verordeningen sluiten aan op de Programmabegroting 2015.
Argumenten
1.1 Wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving
Als gevolg van beleidswijzigingen, wijzigingen van wet- en regelgeving worden de
belastingverordeningen en -tarieven jaarlijks aangepast en vastgesteld. De begroting voor het jaar
2015 heeft u vastgesteld. Op basis van deze begroting wordt voorgesteld om de belastingtarieven
2015 vast te stellen.
1.2 (gedeeltelijk) Uitvoering geven aan het speerpunt Breed onderzoek doen naar de verlaging van
de gemeentelijke belastingen in Programma 4-Participatie, Financien & Sport van de
programmabegroting 2015.
Lastenverlichting is een belangrijk item in deze bestuursperiode. De verordening Afvalstoffenheffing
2015 voorziet in het structureel verlagen van deze heffing met 15%. Voor de onderbouwing verwijzen

wij u naar het separaat voorstel inzake de toekomstige organisatie van de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen.
1.3 De gemeente blijft in staat tot levering van diensten en producten
In de paragraaf Lokale Heffingen van de Programmabegroting 2015 staan de kaders en
uitgangspunten beschreven voor het bepalen van de verschillende tarieven. Met de opbrengsten
worden kosten van diverse diensten en producten van de gemeente gedekt.
Overleg gevoerd met
team belastingen en de betreffende vakafdelingen
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming in de gemeenteraad moet uiterlijk 31december 2014 de publicatie in het huis-aanhuisblad De Schakel worden geplaatst.
Het SVHW ontvangt afschriften van de verordening die zij voor ons uitvoert.
De vastgestelde Legesverordening 2015 moet, voor diensten die onder de Europese Dinestenrichtlijn
vallen (Titel 3), elektronisch beschikbaar en raadpleegbaar zijn, conform artikel 7, lid 3 van de
Europese Dienstenrichtlijn.
Evaluatie/monitoring
Bij de voorbereiding van de voorstellen voor het jaar 2016 worden de betrokken verordeningen en
tarieven opnieuw beoordeeld en getoetst.
Financiën
De tarieven sluiten aan op de ramingen van de Programmabegrotiong 2015.
Juridische zaken
Niet van toepassing
Communicatie/participatie na besluitvorming
De verordeningen worden op de gemeentelijke website geplaatst.
Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1. Verordening Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2015 (96847)
2. Verordening Verordening Lijkbezorgingsrechten 2015 (96920)
3. Verordening Verordening Hondenbelasting 2015 Albrandswaard (96928)
4. Verordening Verordening Rioolheffing 2015 Albrandswaard (96929)
5. Verordening Legesverordening 2015 Albrandswaard (99043)
6. Verordening Verordening afvalstoffenheffing 2015 Albrandswaard (99182)
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