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Onderwerp 
Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2016 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Vast te stellen: 
 verordening Onroerende-zaakbelastingen 2016 

 verordening Afvalstoffenheffing 2016  

 verordening Rioolheffing 2016 

 verordening Hondenbelasting 2016 

 verordening Lijkbezorgingsrechten 2016 

 Legesverordening 2016 
 
2. In te trekken: 
 verordening Onroerende-zaakbelastingen 2015 

 verordening Afvalstoffenheffing 2015 

 verordening Rioolheffing 2015 

 verordening Hondenbelasting 2015 

 verordening Lijkbezorgingsrechten 2015 

 Legesverordening 2015 
 
Inleiding 
Uit de Programmabegroting 2016 Albrandswaard volgen wijzigingen in de verordeningen voor de 
gemeentelijke heffingen voor 2016. In dit voorstel handelen wij in overeenstemming met de 
uitgangspunten in de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting Albrandswaard en de 
uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de voorjaarsnota 2016. 
 
Beoogd effect 
Het bieden van een juridische basis voor het heffen en invorderen van de door de raad vastgestelde 
gemeentelijke heffingen in 2016. 
 
Relatie met beleidskaders 
De verordeningen sluiten aan op de Programmabegroting 2016. 
 
Argumenten 
 
1.1. De tarieven moeten jaarlijks worden vastgesteld 
De heffing en invordering van de betreffende belastingen met uitzondering van lijkbezorgingsrechten 
worden verzorgd door het SVHW. De belastingtarieven dienen jaarlijks wel opnieuw te worden 
vastgesteld door de raad. Op basis van de Programmabegroting 2016 stellen wij u voor om de 
tarieven voor het jaar 2016 vast te stellen. 



 
1.2. De uitwerking van de algemene uitgangspunten komen tot uiting in de tarieven 
In de paragraaf Lokale Heffingen van de Programmabegroting 2016 staan de kaders en 
uitgangspunten beschreven voor het bepalen van de voorgestelde tarieven. Onderstaand hebben wij 
de belangrijkste tariefontwikkelingen nog eens op een rijtje gezet. 
 
Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2016 
Overeenkomstig de Voorjaarsnota 2016 is het tarief van de OZB voor 2016 verhoogd met 3%. In de 
meerjarenbegroting houden wij er rekening mee dat met ingang van 2017 de indexatie 2% bedraagt.  
 
Verordening Afvalstoffenheffing 2016 
Afgelopen jaren is op het gebied van de afvalinzameling veel gebeurd. Ook 2016 zal gekenmerkt 
worden door veranderingen veroorzaakt door een overbrengen van de inzameling van een derde partij 
naar de NV BAR. Vanwege de ruime voorziening die aanwezig is, blijft het tarief in 2016 gelijk aan dat 
van 2015. 
 
Verordening Rioolheffing 2016 
Wij actualiseren op dit moment het gemeentelijke rioleringsplan. De eerste uitkomsten hiervan maken 
duidelijk dat een stijging van het tarief in 2016 niet noodzakelijk is. Ook dit tarief blijft in 2016 
ongewijzigd ten opzichte van 2015. 
 
Verordening Hondenbelasting 2016 
Bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2016 is over de hoogte van de hondenbelasting een motie 
aangenomen door uw raad. Op grond van deze motie is het tarief 2016 van de hondenbelasting 
gemaximeerd op € 100. 
 
2.1. Met de vaststelling van de nieuwe tarieven komen de oude verordeningen te vervallen  
Bij het vaststellen van de belastingverordeningen en –tarieven voor het jaar 2016 dienen de 
verordeningen van 2015 te worden ingetrokken. Oud maakt plaats voor nieuw. 
 
 
Overleg gevoerd met 
Team belastingen en vakafdelingen 
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na besluitvorming in de gemeenteraad moet uiterlijk 31 december 2015 de publicatie in het huis-aan-
huisblad De Schakel worden geplaatst. Het SVHW ontvangt afschriften van de verordening die zij voor 
ons uitvoert. De besluiten zullen ook nog bekend worden gemaakt op de website 
www.officiëlebekendmakingen.nl.  
De vastgestelde Legesverordening 2016 moet, voor diensten die onder de Europese Dienstenrichtlijn 
vallen (Titel 3), elektronisch beschikbaar en raadpleegbaar zijn, conform artikel 7, lid 3 van de 
Europese Dienstenrichtlijn. 
 
Financiën  
De tarieven sluiten aan op de ramingen van de Programmabegroting 2016. 
 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Wij verwijzen u naar onze tekst onder üitvoering/vervolgstappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Verordening Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2016 (1016351) 
2. Verordening Verordening Lijkbezorgingsrechten 2016 (1016348) 
3. Verordening Verordening Hondenbelasting 2016 (1016350) 
4. Verordening Verordening Rioolheffing 2016 (1016347) 
5. Verordening Legesverordening 2016 (1021003) 
6. Verordening Verordening afvalstoffenheffing 2016 (1016349) 
 
 
Poorgugaal, 3 november 2016 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


