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Raadsvoorstel 

Onderwerp: Vaststelling 
belastingtarieven en -verordeningen 
2018

Agendapunt:

Commissie: e-mailadres opsteller:
k.djodikromo@bar-
organisatie.nl  

Portefeuillehouder: Graaff, van der 
H.J. 

Openbaar 

BBVnummer: 1264586 Raadsvoorstelnr: 1264588

Onderwerp 
Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2018 

Geadviseerde beslissing 
1. Vast te stellen de volgende verordeningen en tarieventabellen: 

 Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2018; 
 Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2018; 
 Verordening Onroerende zaakbelastingen 2018; 
 Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2018; 
 Verordening en tarieventabel Leges 2018; 
 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018. 

2. In te trekken de volgende verordeningen en tarieventabellen: 
 Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2017; 
 Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2017; 
 Verordening Onroerende zaakbelastingen 2017; 
 Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2017; 
 Verordening en tarieventabel Leges 2017; 
 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 

Inleiding 
Belastingtarieven en –verordeningen worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. De tarieven 
zoals we deze nu aan u voorstellen zijn gebaseerd op de in de begroting 2018 geraamde 
opbrengsten. In de paragraaf Lokale Heffingen van de begroting 2018 zijn de uitgangspunten voor de 
tariefberekeningen opgenomen.  

Per belastingsoort geven we u hierna inzicht in de voorgestelde wijzigingen voor 2018.  

Tarieven onroerende zaakbelasting 
De totaal geraamde opbrengst van € 6.220.000 uit de begroting 2018 vormt de basis voor de 
tariefberekening OZB 2018.  
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 Voorstel vaststelling OZB-tarieven
De tarieven onroerende zaakbelastingen voor het jaar 2018 komen overeen met de begroting en 
worden als volgt ter vaststelling voorgesteld. 
 2017 2018
OZB eigenaarsgedeelte woningen 0,1400 %  0,1400 % 
OZB eigenaarsgedeelte niet-woningen 0,3785 % 0,4090 % 
OZB gebruikersgedeelte niet-woningen 0,3017 % 0,3270 % 

Tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing  
De afvalstoffenheffing wordt gebruikt om de kosten van het inzamelen en verwerken van het 
huishoudelijk afval te dekken.  
De opbrengst uit de rioolheffing is bedoeld om de kosten te kunnen verhalen voor noodzakelijke 
maatregelen voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen voor grond- en 
hemelwater.  

Om kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing te bereiken wordt voor 2018 in 
overeenstemming met de begroting het volgende voorgesteld.  

 Afvalstoffenheffing: de tarieven blijven op hetzelfde niveau als in 2017;
 Rioolheffing: voor het belastingjaar 2018 worden de tarieven van 2017 verhoogd met 1,4%.

Tarieven leges, overige heffingen en retributies 
Conform de voorjaarsnota geldt hierbij een tariefstijging van 3% met als uitgangspunt dat de tarieven 
maximaal kostendekkend zijn. Het gaat hierbij om de tarieven van de volgende heffingen: 

 Leges burger- / publiekszaken; 
 Leges APV- en omgevingsvergunningen; 
 Lijkbezorgingsrechten; 

Betalingstermijnen en automatische incasso 
De regeling voor het gespreid betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen in 10 termijnen blijft 
voor het jaar 2018 ongewijzigd.  
In de (huidige) verordening lijkbezorgingsrechten is een betalingstermijn van 14 dagen opgenomen. 
Deze termijn blijkt in de praktijk bezwaren opleveren door belastingplichtigen. Het blijkt krap te zijn en 
naar aanleiding hiervan wordt een betalingstermijn van 30 dagen voorgesteld.  

Beoogd effect 
De belastingtarieven en – verordeningen zijn voor het belastingjaar 2018 vastgesteld.  

Argumenten 

1.1. De belastingtarieven en -verordeningen worden voor het begrotingsjaar 2018 conform de 
begroting vastgesteld 

De voorgestelde tarieven zijn in overeenstemming met de in de begroting 2018 berekende tarieven en 
ramingen van de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en heffingen.  

2.1. Met de vaststelling van de nieuwe belastingverordeningen en tarieventabellen komen de oude 
verordeningen en tarieventabellen te vervallen. 
Bij het vaststellen van de belastingverordeningen en –tarieven voor het jaar 2018 worden de 
verordeningen en tarieventabellen van voorgaande jaren ingetrokken. Oud maakt plaats voor nieuw. 
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Financiën 
De berekening van de tarieven is gebaseerd op de geraamde opbrengsten uit de begroting 2018. 

Communicatie 
Het SVHW ontvangt afschriften van de verordeningen van de belastingen die zij voor ons uitvoert. Op 
de website van het SVHW (www.svhw.nl) zijn de tarieven online te raadplegen. 

Uitvoering 
De besluiten zullen bekend worden gemaakt en gepubliceerd op de website  
www.officiëlebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt het in het huis aan huisblad De Schakel geplaatst.  

Bijlagen 

1. Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2018 (1264590); 
2. Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2018 (1264591) ; 
3. Verordening Onroerende zaakbelastingen 2018 (1264589); 
4. Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2018 (1264592); 
5. Verordening en tarieventabel Leges 2018 (1264594); 
6. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 (1265554). 

Poortugaal, 14 november 2017 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


