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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
106224 

Raadsvoorstel: 
106933 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
   Paraaf controller: Akkoord 
   Datum Paraaf Annemarieke Ostojic-Hanssen 

25-10-2011 13:32:43 
 
Onderwerp 
Verordeningen belastingen 2012 
 
Geadviseerde beslissing: 
1. De gewijzigde tarieven zoals opgenomen in de bijgevoegde concept-raadsbesluiten vaststellen; 
2. De oude belastingverordeningen 2011 in te trekken 
 
 
 
Samenvatting: 
 
Ieder jaar moeten de belastingverordeningen opnieuw worden vastgesteld door de gemeenteraad. De 
nieuwe tarieven gelden dan voor het komende jaar. 
 
De verschillende afdelingen hebben de belastingverordeningen doorgenomen op volledigheid en 
juistheid. Naar aanleiding hiervan zijn de verordeningen aangepast. De tariefsverhogingen zijn 
opgenomen conform de uitgangspunten in de programmabegroting 2012-2015. De specificatie van 
deze posten is opgenomen onder de financiële aspecten. 
 
Enkele verordeningen vereisen een uitgebreidere toelichting. 
 
Onroerende zaakbelasting 
De feitelijke tariefstijging voor de OZB bedragen 3%. Op 1 januari 2012 begint een nieuw WOZ-tijdvak 
met waardepeildatum 1-1-2011. Het SVHW heeft aangegeven dat de marktontwikkeling tussen 1-1-
2010 en 1-1-2011 bij woningen -1,5% is. Voor niet woningen is deze marktontwikkeling gesteld op -
3%. Om te voorkomen dat de waardedalingen een ongewenst budgettair nadeel voor de gemeente 
veroorzaakt, corrigeren wij deze in de tarieven voor 2012. Hierdoor stijgt de opbrengst onroerende-
zaakbelastingen (gecorrigeerd met de groei van de gemeente) met 3%. 
 
De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft (Stb. 2007, 570). Het kabinet heeft wel 
het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moet blijven. Daartoe 
is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. De 
macronorm voor het begrotingsjaar 2012 is 3,75 %. Met het gehanteerde uitgangspunt van 3% blijven 
wij binnen deze norm. 
 
Op de volgende wijze is rekening gehouden bij de tariefstelling met de waardedaling: 
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Leges 
Titel 2, Hoofdstuk 10 tweede lid 
Doel van de heffing van de leges is het afdekken van de werkelijke kosten voor het beoordelen van 
ruimtelijke initiatieven die niet passen in het bestemmingsplan en - bij een positieve beoordeling - 
leiden tot een aanpassing van een bestemmingsplan conform art 3.1.1 of een wijziging binnen het 
bestemmingsplan conform art. 3.6 eerste lid onder a.  
  
Het gaat om zogenaamde particuliere of markt initiatieven voor bijvoorbeeld de bouw van een (of 
meerdere) woning (en), bedrijfsruimten of (recreatieve) verblijfsruimten. Door een tarief te stellen van 
€ 780 (9 uur maal € 85,- + € 15,- bijkomende kosten) voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in art 3.1.1 of art. 3.6 eerste lid onder 
a. dekken wij niet alleen de kosten af voor het in behandeling nemen en beoordelen van de aanvraag, 
maar stimuleren wij ook dat initiatiefnemer voor het moment van indiening van de aanvraag investeert 
in de kwaliteit en motivering van de aanvraag 
 
Kwijtschelding 
 
Aanleiding 
Op 29 maart 2011 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot verruiming van de 
kwijtscheldingsnormen. Met ingang van 2012 ontstaat hierdoor de mogelijkheid de kwijtschelding van 
de lokale belastingen te verruimen. Op dit moment kan er geen kwijtschelding worden verleend als 
iemand weliswaar onvoldoende inkomen heeft, maar wel beschikt over een klein vermogen. Deze 
normen zijn wettelijk vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Daarnaast is er door 
wetswijziging de mogelijkheid gecreëerd voor kwijtschelding van privébelastingschulden voor kleine 
zelfstandigen met een minimum inkomen.  
 
De recente wetswijziging geeft de lokale overheid meer ruimte om eigen regels vast te stellen. Het is 
de gemeenteraad die bij Verordening besluit of de verruimde kwijtscheldingsnormen worden 
toegepast. Het betreffende raadsbesluit tot vaststelling van de verordening kwijtschelding belastingen 
en heffingen 2012 is bijgevoegd.  
 
Toelichting 
 
Vermogensnorm: 
Het vermogen wordt gevormd door de saldi van de bank- en spaarrekeningen, de waarde van de auto 
en de overwaarde van de eigen woning. Op dit moment wordt het totaalbedrag boven de € 2.269,- 
aangemerkt als vermogen dat kan worden aangewend om de aanslag gemeentelijke belastingen te 
betalen. Deze vermogensnorm kan door de gemeenten worden opgehoogd naar de vermogenstoets 
de geldt voor de Wet werk en bijstand. Deze vermogenstoets bedraagt nu: 

· Voor een alleenstaande € 5.555,-; 
· Voor een alleenstaande ouder en gehuwden € 11.110,-. 
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Kwijtschelding voor ondernemers op bijstandsniveau: 
Op dit moment komen ondernemers niet voor kwijtschelding in aanmerking. Met ingang van 2012 
bestaat de mogelijkheid ook voor deze groep een mogelijkheid tot kwijtschelding van belastingen en 
heffingen te creëren. De mogelijkheid van kwijtschelding voor ondernemers die een bedrijf of 
zelfstandig een beroep uitoefenen en op bijstandsniveau leven wordt beperkt tot privé 
belastingschulden. Het betreft hier niet de belastingen en heffingen die verband houden met de 
uitoefening van het bedrijf of beroep. 
Voor deze groep gelden dan de normale kwijtscheldingsregels zoals deze ook gelden voor de 
natuurlijke personen. 
 
Financiële gevolgen: 
De heffing en invordering van de lokale belastingen en heffingen hebben wij ondergebracht bij het 
Samenwerkingsverband Heffingen en Waardebepaling (SVHW). Zij behandelen ook namens ons de 
aanvragen kwijtschelding. De financiële gevolgen van de verruiming van de vermogensnorm kan door 
het SVHW redelijk goed worden geschat. Voor de gemeente Albrandswaard gaat het SVHW uit van 
een inkomstenderving van circa € 10.000,-.  
 
De financiële gevolgen van de invoering van kwijtschelding voor ondernemers voor hun 
privébelastingschulden is moeilijker te ramen. Op basis van landelijk onderzoek heeft het SVHW een 
inschatting gemaakt. In totaliteit voor alle deelnemers van het SVHW zullen er 900 tot 1.600 
aanvragen voor kwijtschelding toegewezen worden. Voor de gemeente Albrandswaard betekent dit 
een inkomstenderving van € 5.000,- tot maximaal € 9.000,-. Binnen de begroting 2012-2015 is deze 
inkomstenderving op te vangen binnen de betreffende inkomstenramingen van de belastingen en 
heffingen. 
 
Het SVHW verwacht dat het merendeel van de deelnemers overgaan tot het vergroten van de 
kwijtscheldingsnormen. Dit bevordert uiteraard de uniformiteit, maar is voor de uitvoerbaarheid van de 
kwijtschelding geen harde eis. In BAR-verband gaat Ridderkerk de verruiming van de 
kwijtscheldingsnormen toepassen. Van Barendrecht hebben wij nog geen uitsluitsel ontvangen. 
 
Proces: 
Na besluitvorming in de gemeenteraad moet er uiterlijk 31 december 2011 een publicatie in De 
Schakel of De Botlek geplaatst worden. Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en 
Waardebepaling ontvangt een afschrift van de OZB-verordening, de verordening Rioolrecht, de 
verordening Hondenbelasting en de verordening Afvalstoffenheffing in verband met de uitvoering van 
de belastinginning in 2012 voor de gemeente Albrandswaard. De vastgestelde legesverordening moet 
voor de diensten die onder de Europese Dienstenrichtlijn vallen elektronisch beschikbaar en 
raadpleegbaar zijn. Dit is geregeld in artikel 7, derde lid van de Europese Dienstenrichtlijn. 
 
Doel: 
Het doel van dit advies is de tarieven voor de belastingverordeningen 2012 vast te stellen. 
 
Betrokken belangen: 
1. De inwoners van Albrandswaard worden geraakt door de vaststelling van de tariefsverordeningen; 
2. Het belang van de gemeente is het ontvangen van (kostendekkende) inkomsten voor geleverde 

diensten 
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Belangenafweging: 
De gemeente blijft door de tariefsverhoging in staat tot een behoorlijke uitoefening van taken voor 
haar inwoners tegen een redelijke vergoeding. 
 
Scenario's: 
Bij vaststelling van de tarieven zullen deze gelden voor 2012, indien de tarieven niet worden 
vastgesteld zullen de huidige tarieven van 2011 blijven gelden, waardoor er in de begroting 2012 
geraamde inkomsten worden gemist. 
 
 
Communicatie: 
Na besluitvorming in de gemeenteraad moet er uiterlijk 31 december 2011 een publicatie in De 
Schakel of De Botlek geplaatst worden.  
 
Kosten/Inkomsten: 
De stijgingstarieven voor 2012 zijn al vastgesteld bij de behandeling en vaststelling van de 
programmabegroting 2012-2015 in de raadsvergadering van 24 oktober 2011. 
 
Evaluatie en controle: 
Evaluatie en controle vinden plaats bij de vaststelling van de jaarrekening. 
 
 
 
Bijlagen: 

  106237: I. Legesverordening Albrandswaard 2012  
  106238: II. Marktgelden 2012  
  106240: III. Afvalstoffenheffing 2012  
  106273: IV. Hondenbelasting 2012  
  106276: V. Lijkbezorging 2012  
  106277: VI. Onroerende zaakbelastingen 2012  
  106278: VII. Reinigingsrecht 2012  
  106280: VIII. Retributie 2012  
  106281: IX. Rioolheffing 2012  
  106283: X. Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen  
 

 
Poortugaal, 8 november 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 

 

 

             
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


