Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1698015
De heer G.J. Hendriks, wethouder
Vaststellen belastingverordeningen 2020.

Aan de raad,
1. Beslispunten
De verordeningen 2020 onroerende-zaakbelastingen (ozb), belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten (rzb), rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristen- en watertoeristenbelasting,
legesverordening, lijkbezorgingsrechten, marktgeld, precariobelasting, reclamebelasting,
parkeerbelasting 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 het voorgaande jaar.
In de meeste gevallen is er slechts een normale tariefsverhoging conform de indexering, in een
enkel geval is sprake van een extra tariefsverhoging, een tariefsdifferentiatie of een nieuw product.
Voor de wijzigingen zijn de onderstaande oorzaken te noemen:
- verwerking van afspraken uit de Programmabegroting;
- redactionele wijzigingen in verband met nieuwe wetgeving en jurisprudentie;
- aanpassingen als gevolg van 100% kostendekking.
3. Beoogd effect
• Verordeningen onroerende- en roerende zaakbelastingen 2020:
De tarieven zijn neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is het gevolg van de waardestijging van de
(niet) woningen, gecorrigeerd voor inflatie. De totale inkomsten voor de gemeente stijgen alleen
met de indexering. Met gebruikmaking van de gecorrigeerde WOZ waarde (voor belastingjaar
2020 met waardepeildatum 1-1-2019) en de geraamde OZB opbrengst 2020 komen de OZB
tarieven voor 2020 voor de gemeente Gooise Meren uit op de volgende percentages:
- Woningen eigenaar: 0,0720%
- Niet-woningen eigenaar: 0,1293%
- Niet-woningen gebruiker: 0,1101%
• Verordening rioolheffing 2020:
De tarieven in deze verordening zijn verhoogd met 1,5%, conform de indexering.
• Verordening afvalstoffenheffing 2020:
De tarieven in deze verordeningen zijn verhoogd met 1,5%, conform indexering plus 2% in verband
met de wettelijk opgelegde verbrandingsbelasting.
• Verordeningen precariobelasting, marktgeld, toeristen- en watertoeristenbelasting,
reclamebelasting 2020:
De tarieven in deze verordeningen zijn verhoogd met 1,5%, conform de indexering.
• Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020:
Deze regeling is aangepast aan de inhoud van de voor 2020 geldende verordeningen.
• Verordening parkeerbelasting 2020:
Het tarief inzake de naheffingsaanslag is verhoogd tot het wettelijke maximumbedrag van € 64,50.
De overige tarieven, met uitzondering voor betaald parkeren, zijn verhoogd met 1,5%, conform de
indexering.
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• Verordening lijkbezorgingsgrechten 2020:
De tarieven zijn verhoogd met 1,5%, conform de indexering. Gelet op de recentelijke harmonisatie
van de tarieven en de in de regio gehanteerde tarieven is in een aantal gevallen het tarief in deze
verordening niet gewijzigd. Ook de kosten voor urnengraven, nissen en kelders zijn nu geheel
geharmoniseerd.
• Legesverordening Gooise Meren 2020:
De tarieven zijn verhoogd met 1,5%, conform de indexering.
4. Argumenten en onderbouwing
n.v.t.
5. Houd rekening met en onderbouwing
n.v.t.
6. Duurzaamheid
n.v.t.
7. Financiële onderbouwing
De financiële effecten voor de begroting zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023. Om
de tarieven vanaf 1 januari 2020 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 2020 in werking.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Vaststelling 11 december 2019.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020;
2. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020;
3. Verordening rioolheffing 2020;
4. Verordening afvalstoffenheffing 2020;
5. Verordening toeristenbelasting 2020;
6. Verordening watertoeristenbelasting 2020;
7. Legesverordening 2020;
7a. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Gooise Meren 2020;
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8. Verordening lijkbezorgingsrechten 2020;
8a. Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020;
9. Verordening marktgeld 2020;
10. Verordening precariobelasting 2020;
11. Verordening reclamebelasting 2020;
12. Verordening parkeerbelasting 2020;
12a. Gebiedskaart Bussum - Naarden parkeerbelastingen 2020;
12b. Gebiedskaart Muiden parkeerbelastingen 2020;
13. Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020.
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Vaststellen belastingverordeningen 2020.’ met zaaknummer 1698015 van het
college van burgemeester en wethouders, en gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en
onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede
lid, en 7 van de Paspoortwet, de artikelen 220 t/m 220h, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 228a, 229, eerste
lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer,

Besluit
De verordeningen 2020 onroerende-zaakbelastingen (ozb), belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten (rzb), rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristen- en watertoeristenbelasting,
legesverordening, lijkbezorgingsrechten, marktgeld, precariobelasting, reclamebelasting,
parkeerbelasting en regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de 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
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