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Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Voorstel 

305477 

De heer J. Franx, wethouder 

Vaststellen belastingverordeningen 2018. 

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

De verordeningen 2018 onroerende-zaakbelastingen (ozb), belastingen op roerende woon- en 

bedrijfsruimten (rzb), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, toeristen- en 

watertoeristenbelasting, leges, lijkbezorgingsrechten, marktgeld, precariobelasting,  

reclamebelasting en regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te stellen. 

 

2. Inleiding 

Jaarlijks dienen voor 1 januari de belastingverordeningen te worden vastgesteld.  

 

In de voorliggende verordeningen zijn de tarieven  aangepast ten opzichte van voorgaande jaren.  

In de meeste gevallen is er slechts een normale tariefsverhoging conform de inflatie, in enkele 

gevallen is sprake van een extra tariefsverhoging, een tariefsdifferentiatie of een nieuw product.  

Voor de wijzigingen zijn de onderstaande oorzaken te noemen: 

- harmonisatie van de verordeningen conform raadsbesluiten; 

- verwerking van afspraken uit de Perspectiefnota; 

- nieuwe wetgeving vanuit het Rijk; 

- aanpassingen als gevolg van 100% kostendekking. 

 

3. Beoogd effect 

Verordening rioolheffing 2018: 

In oktober 2016 heeft de raad besloten over de uitgangspunten voor de geharmoniseerde  

rioolheffing. De voorliggende verordening is conform deze uitgangspunten opgesteld.  

 

Verordeningen toeristen- en watertoeristenbelasting 2018: 

De tarieven voor de toeristen- en watertoeristenbelasting zijn verhoogd met € 0,10. Dit is conform 

het raadsbesluit bij de programmabegroting 2017-2020. 

 

Legesverordening 2018: 

Na het harmoniseren van de omgevingsvergunning blijkt uit voortschrijdend inzicht dat niet alle 

tarieven voldoende kostendekkend zijn. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe producten. Hieronder 

vindt u deze wijzigingen toegelicht: 

- Voor het niet verder in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning als 

bedoeld in artikel 2.1.1 of artikel 2.2 van de Wabo, omdat deze aanvraag niet ontvankelijk is als 

bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), stellen wij voor een nieuwe 

bepaling op te nemen met het een tarief van € 139,00. Indien na herhaald verzoek een aanvrager 

niet de benodigde stukken aanlevert, wordt een aanvraag niet ontvankelijk verklaard. De 

gemeente heeft reeds kosten gemaakt met de behandeling van de aanvraag. 

 

- Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning waarbij sprake is van 

planologisch strijdig gebruik zonder bouwen (artikel 2.3.4.2 legestarieventabel) stellen wij voor het 
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tarief te verhogen naar € 278,00 aangezien adviezen moeten worden ingewonnen bij verschillende 

disciplines.  

- Voor een quick scan stellen wij om dezelfde reden voor het tarief te verhogen van € 138 naar € 

278,00.  

- Voor activiteiten met betrekking tot monumenten stellen wij voor het tarief te verhogen van € 

138 naar € 278,00 aangezien meerdere disciplines zoals de monumentendeskundige en een 

cultuurhistoricus ter plaatse geraadpleegd moeten worden.  

- Voor een noodzakelijke extra toets door de commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed, bij een 

wijziging van een bouwplan, stellen wij voor een nieuw artikel op te nemen met het tarief van € 

139,00. 

- Voor het vellen van houtopstand (kappen van bomen) stellen wij voor in verband met 

kostendekkendheid de tarieven te differentiëren bij aanvragen voor meerdere bomen.  

- Met betrekking tot aanvragen voor onttrekkings-, samenvoegingsvergunningen, en 

omzettingen van woonruimten stellen wij voor de tarieven te verhogen naar het niveau inzake 

splitsingsvergunningen en in aansluiting daarvan het tarief te baseren per woning, appartement of 

eenheid in plaats van bruto vloeroppervlakten. 

 

In Gooise Meren is de afgelopen jaren het aantal aanvragen voor het in exploitatie nemen van een 

kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang als bedoeld in de Wet 

Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gegroeid. Dit brengt extra kosten met zich mee 

voor inspectieonderzoeken door de GGD en registratie van de aanvragen bij de gemeente. In de 

omliggende gemeenten worden hiervoor gevarieerde legeskosten in rekening gebracht. Voor 

dergelijke aanvragen stellen wij dan ook voor een nieuw artikel op te nemen met het gemiddelde 

tarief van € 350,00. 

 

Conform de wens van de raad worden vergunningen voor evenementen met een commercieel 

karakter waarvoor subsidie wordt verleend betrokken in het lage legestarief. 

 

Met betrekking tot de reisdocumenten en rijbewijzen wordt voorgesteld het tarief van € 10,00 te 

hanteren voor het op verzoek van de aanvrager per post laten bezorgen van het aangevraagde 

document. 

 

Verordening lijkbezorgingsrechten 2018: 

Voorgesteld wordt om voortaan ook een toeslag te heffen over het gebruik van de aula op 

buitengewone uren.  De tarieven zijn in 2017 reeds geharmoniseerd en behoeven voor 2018 geen 

nadere aanpassing. 

 

Verordeningen onroerende- en roerende zaakbelastingen 2018: 

De tarieven zijn neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is het gevolg van de waardestijging van de 

(niet) woningen. De inwoners betalen het zelfde bedrag als vorig jaar, enkel gecorrigeerd voor de 

inflatie. De totale inkomsten voor de gemeente blijven gelijk. 

 

Verordeningen precariobelasting, marktgeld, hondenbelasting en afvalstoffenheffing 2018: 

De tarieven in deze verordeningen zijn aangepast conform de inflatie. 

 

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018: 

Deze regeling is aangepast aan de inhoud van de voor 2018 geldende verordeningen. 
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4. Argumenten en onderbouwing 

 

 

5. Houd rekening met en onderbouwing 

Naast de vaststelling van deze verordeningen is voor 2018 de Verordening parkeerbelastingen 

reeds eerder vastgesteld en is de Verordening Vermakelijkhedenretributie nog in behandeling. 

 

6. Duurzaamheid 

nvt 

 

7. Financiële onderbouwing 

De financiële effecten voor de begroting zijn verwerkt in de Programmabegroting 2018-2021. Om 

de tarieven vanaf 1 januari 2018 te kunnen hanteren is tijdige besluitvorming vereist.  

 

8. Communicatie en participatie 

De vastgestelde verordeningen worden bekendgemaakt via officiëlebekendmakingen.nl 

(overheid.nl). De verordeningen treden op 1 januari 2018 in werking. 

 

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie 

Vaststelling 13 december 2017. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

 

Bijlage(n) 

15 bijlagen 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

Gelezen het voorstel ‘Vaststellen belastingverordeningen 2018.’ met zaaknummer 305477 van het 

college van burgemeester en wethouders, 

 

 

Besluit 
 

De verordeningen 2018 onroerende-zaakbelastingen (ozb), belastingen op roerende woon- en 

bedrijfsruimten (rzb), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, toeristen- en 

watertoeristenbelasting, leges, lijkbezorgingsrechten, marktgeld, precariobelasting,  reclamebelasting 

en regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te stellen. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 


