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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
120379 

Raadsvoorstel: 
121074 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     
Onderwerp 
Verordeningen heffingen 2013 
 
 
Geadviseerde beslissing: 
1. De gewijzigde tarieven zoals opgenomen in de bijgevoegde concept-raadsbesluiten vaststellen; 
2. De oude belastingverordeningen intrekken 2012 intrekken; 
3. De beheerverordening begraafplaatsen 2013 vaststellen. 
 
 
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. Tevens is de beheerverordening 
begraafplaatsen geactualiseerd. De tariefsverhogingen zijn opgenomen conform de uitgangspunten in 
de programmabegroting 2013-2016. Enkele verordeningen vereisen een uitgebreidere toelichting (zie 
toelichting). 
 
 
Proces: 
Na besluitvorming in de gemeenteraad moet er uiterlijk 31 december 2012 een publicatie in De 
Schakel of De Botlek geplaatst worden. Het samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffingen en 
Waardebepaling ontvangt een afschrift van de verordeningen in verband met de uitvoering van de 
belastinginning in 2013 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 voorstel is de tarieven voor de belastingen 2013 vast te stellen. 
 
  
Toelichting 
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 2013-2016. Enkele verordeningen 
vereisen een uitgebreidere toelichting: 
 
 
Hondenbelasting 
In de verordening zijn vrijstellingen opgenomen voor blindengeleidehonden en geleidehonden voor 
gehandicapten. De vrijstelling voor geleidehonden voor gehandicapten is niet langer beperkt tot 
honden die door de Stichting Hulphond Nederland ter beschikking zijn gesteld. Dit omdat gebleken is 
dat er meerdere instanties zijn die honden vergelijkbaar opleiden en ter beschikking stellen. Een 
beperking van de vrijstelling tot honden van alleen de Stichting Hulphond Nederland levert mogelijk 
strijd op met het gelijkheidsbeginsel. 
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Reinigingsrechten 
Als gevolg van het afstoten van de inzameling van bedrijfsafval komt de Verordening reinigingsrechten 
te vervallen. 
 
 
Marktgelden 
Op grond van de verordening marktgelden worden geen marktplaatsen meer vergund. De uitgifte van 
standplaatsvergunningen vindt plaats op grond van de APV. De marktgeldverordening 2012 kan 
hierdoor worden ingetrokken. 
 
 
Onroerende zaakbelasting 
De feitelijke tariefstijgingen voor de OZB bedragen meerjarig 3%. Op 1 januari 2013 begint een nieuw 
WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1-1-2012. Het SVHW heeft aangegeven dat de marktontwikkeling 
tussen 1-1-2011 en 1-1-2012 bij woningen -3,6% is. Voor niet-woningen is deze marktontwikkeling -
3%. Om te voorkomen dat de waardedalingen een ongewenst budgettair nadeel voor de gemeente 
veroorzaakt, corrigeren wij deze in de tarieven voor 2013. 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 2013 is 3,0 %. Met het gehanteerde uitgangspunt 
van 3% overschrijden wij de macronorm met de geraamde OZB voor de groei van de gemeente. De 
overschrijding bedraagt slechts € 22.000,-. Mocht op landelijk niveau de macronorm overschreden 
worden, dan wordt met het bedrag van de overschrijding op macroniveau het gemeentefonds gekort in 
2014. (opm. in verband met de overschrijding van de macronorm in 2012 wordt het gemeentefonds in 
2013 gekort met € 7,7 miljoen) 
 
 
Leges 
Leges kinderopvang. 
Nieuw in de legesverordening zijn de leges voor kinderopang. Gemeenten die diensten aan een 
bepaalde groep burgers of bedrijven verlenen mogen de kosten voor deze diensten omslaan over de 
leden van deze groep. Dat kan gebeuren via legesheffing.  
Het is mogelijk om leges te heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in 
exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang. 
Legesheffing is mogelijk omdat bij de aanvraag het individuele belang van de aanvrager op de 
voorgrond treedt. In het legestarief worden de onderzoekskosten van de GGD, welk onderzoek 
voorafgaat aan de registratie. Bij de bepaling van de leges hanteren wij het uitgangspunt van 
kostendekkendheid.Toezicht- of inspectiekosten na registratie zijn niet te verhalen via legesheffing. De 
wetgever beschouwt deze als algemene bestuurskosten. 
 
Als onderdeel van de algemene uitkering ontvangt de gemeene middelen voor 
kinderopvang/gastouderopvang. Uit dit budget worden de verplichte inspecties van de GGD 
bekostigd. Het legestarief voor een nieuwe aanvraag baseren wij hierdoor op de volledige kosten 
welke de gemeente hiervoor maakt. 
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De voorgestelde tarieven voor 2013 bedragen hierdoor: 
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang: 
- Voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau bij onderzoek voor aanvang en 
verhuizing € 2.378,- 
- Voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau, bij een wijziging en onderzoek door 
de GGD benodigd is (o.b.v. risicoprofiel) 
  * Risicoprofiel groen € 650,- 
  * Risicoprofiel geel/oranje € 1.260,- 
  * Risicoprofiel rood € 2.733,- 
  * Bij verbouwing € 535,- 
- Voor gastouders (via gastouderbureau) bij nieuwe aanvraag € 535,- 
- Voor gastouders (via gastouderbureau) indien er geen opvang meer plaatsvindt en dit door 
nalatigheid niet is doorgegeven aan de gemeente. 
 
 
Rioolrechten 
De wijziging van de verordening Rioolrechten loopt synchroon met de vaststelling van het nieuwe 
Gemeentelijke Rioleringsplan. Vaststelling door de raad is voorzien in december 2012. 
 
 
Beheerverordening begraafplaatsen 
Ervaringen met de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Albrandswaard 2011 
geven aanleiding om deze verordening op enkele onderdelen te vereenvoudigen. Er is behoefte 
gebleken aan meer differentiatie in de termijnen van verlenging van grafrechten en aan andere 
vormen van dienstverlening bleek minder behoefte. 
In maart 2011 is de regeling voor het eigendom van grafmonumenten in de Wet op de lijkbezorging 
gewijzigd. Een en ander leidt tot een meer juridisch-technische aanpassing van de verordening, niet 
tot breuken in het beleid. 
 
Wijzigingen in de beheerverordening: 
In artikel 1 zijn de begrippen gedenkplaats (een plaats ingericht om overledenen te gedenken) en 
verstrooiingsplaats (een plaats waarop as wordt verstrooid) komen te vervallen. Er was onduidelijkheid 
of een graf dat was ingericht om overledenen te gedenken of waarop as kon worden verstrooid, later 
tevens ook nog wel gebruikt zou kunnen worden voor het begraven van een overledene en het 
bijzetten van een asbus. Bovendien waren ze niet geregeld in de heffingsverordening. 
 
Er is voor gekozen om in artikel 13 duidelijker te bepalen dat een eigen graf of urnengraf ook kan 
worden gebruikt als plaats ingericht om overledenen te gedenken of als plaats waarop of waarin as 
wordt verstrooid. Dan is duidelijk dat in zo'n graf tevens nog kan worden begraven of een asbus 
bijgezet. Het tarief van een eigen graf is dan ook van toepassing. 
 
In artikel 1 zijn ook het algemene urnengraf en de algemene urnennis komen te vervallen. Deze 
werden in de praktijk niet uitgegeven. 
Voorts is de terminologie van grafsoorten vereenvoudigd. Als er geen algemeen urnengraf is, is er 
geen reden om het andere type urnengraf een eigen urnengraf te noemen. Gewoon de term urnengraf 
volstaat dan, mits juist gedefinieerd. 
Het begrip urnennis is ook opnieuw gedefinieerd, rekening houdend met de verticale werking van 
grafrechten. In de oude definitie liepen de rechten op boven elkaar gelegen nissen als het ware in 
elkaar over, net als in een flatgebouw waar geen appartementsrechten op waren gevestigd. De 
nieuwe definitie maakt het mogelijk gebruiksrechten per afzonderlijke laag uit te geven, net als bij 
algemene graven. 
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In artikel 10 is een verbod opgenomen om niet verteerbare spullen als grafgift in de kist mee te geven. 
 
In artikel 15 zijn de mogelijkheden van verlenging van grafrechten verruimd. Eerst was verlenging 
alleen voor een termijn van 10 jaar mogelijk. Nu zijn, binnen de grenzen van de Wet op de 
lijkbezorging, ook verlengingen van 5 en 20 jaar mogelijk. 
In de herziene verordening zijn in de artikelen 20 en 21 de verantwoordelijkheden van de gemeente 
en van nabestaanden ten aanzien van het onderhoud van de begraafplaats respectievelijk van de 
graven scherper onderscheiden. De wetswijziging in 2011 met betrekking tot het eigendom van 
grafmonumenten - een ander dan de rechthebbende of gebruiker kan eigenaar van een gedenkteken 
zijn of worden - noopte ook tot aanpassing van de bepalingen over onderhoud en risico bij schade. 
De herziene verordening bevat een regeling voor het einde van de grafrechten, bij wijze van ultieme 
sanctie als men financiële verplichtingen niet nakomt of anderszins, na waarschuwingen, niet aan de 
verplichtingen in of krachtens de verordening voldoet.  
De bepalingen in artikel 25 (oud) inzake het opstellen en bijhouden van een lijst bij van graven die van 
historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft, zijn komen te 
vervallen. De rechten en verplichtingen van nabestaanden van zulke graven waren onduidelijk. De 
verhouding van een dergelijke lijst tot een regeling op basis van de Monumentenverordening was 
onduidelijk. Beter is het de eventuele bescherming van graven en grafmonumenten en andere delen 
van de begraafplaatsen te regelen in het kader van de monumentenzorg. 
De bepalingen in artikel 26 (oud) over de inrichting van het register zijn vervallen, omdat deze materie 
reeds door de Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging wordt geregeld. 

 
Verordening grafrechten 
De tarieventabel behorende bij de verordening grafrechten gaat uit van de reguliere stijging met 3%. 
 
 
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. 
 
 
Belangenafweging: 
De gemeente blijft door de tariefsverhoging in staat tot een behoorlijkse uitoefening van taken voor 
haar inwoners tegen een redelijke vergoeding. 
 
 
Scenario's: 
Bij vaststelling van de tarieven zullen deze gelden voor 2013. Indien de tarieven niet worden 
vastgesteld zullen de huidige tarieven van 2012 blijven gelden, waardoor er in de begroting 2013 
geraamde inkomsten worden gemist. 
 
 
Scenariokeuze en resultaat: 
n.v.t. 
 
 
Communicatie: 
Na besluitvorming in de gemeenteraad moet er uiterlijk 31 december 2012 een publicatie in De 
Schakel of De Botlek geplaatst worden. 
 
 
Kosten: 
De stijgingstarieven voor 2013 zijn al vastgesteld bij de behandeling en vaststelling van de 
programmabegroting 2013-2016 in de raadsvergadering van 5 november 2012. 
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Evaluatie en controle: 
Evaluatie en controle vinden plaats bij de vaststelling van de jaarrekening. 
 
 
Bijlagen: 

  120392: Lijkbezorgingsrechten 2013  
  120393: Retributieverordening 2013  
  120394: Afvalstoffenheffing 2013  
  120395: Hondenbelasting 2013  
  120396: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen  
  120397: Onroerende-zaakbelastingen 2013  
  120400: Marktgeldverordening 2012 intrekkingsbesluit  
  120402: Reinigingsrecht 2012 intrekkingsbesluit  
  120388: Beheerverordening begraafplaatsen  
  120399: Legesverordening 2013  
 

 
Poortugaal, 30 oktober 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris,               de loco burgemeester, 

  
Hans Cats                    drs. B.G. Euser, mba 
 


