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Overzicht tariefswijzigingen (2018-09001)
nieuw beleid vergroening leges (2018-09002)
tariefberekening OZB en forensenbelasting (2018-09003)

T E B E S L U I T E N OM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Een tarief voor het verlengen van grafrecht met 20 jaar op te nemen;
Tarieven op te nemen voor speelautomaten voor onbepaalde tijd;
De term 'gezondheidsverklaring' te gebruiken in plaats van 'eigen verklaring'
De tarieven voor wabo-activiteit bouwen te vereenvoudigen;
Een aantal tarieven voor bodem rapporten te laten vervallen;
Opslag op de tarieven voor lange riooluitleggers te laten vervallen;
Daartoe de volgende verordeningen vast te stellen:
a.
onroerende-zaakbelastingen 2019;
b.
reinigingsheffingen 2019;
c.
rioolheffing 2019;
d.
hondenbelasting 2019;
e.
forensenbelasting 2019;
f.
lijkbezorgingsrechten 2019;
g.
precariobelasting 2019;
h.
leges 2019;
i.
rioolaanleggeld 2019;
De kwijtscheldingsregeling te actualiseren.

INLEIDING
Jaarlijks worden gelijktijdig met het vaststellen van de begroting de belastingtarieven voor het
komende jaar vastgesteld. In de paragraaf lokale heffingen in de programmabegroting zijn de
beleidskeuzes nader uitgewerkt. In dit voorstel worden de technische wijzigingen toegelicht.
BEOOGD EFFECT
De in de begroting geraamde belastingopbrengsten kunnen worden gerealiseerd.
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ARGUMENTEN
1. Dat zorgt voor een betere verhouding met het tarief voor uitgifte van een graf van 20 jaar.
In de oude verordening was er een recht voor uitgifte van 20 jaar en een tarief voor verlenging per 10
jaar. Twee maal een verlenging van 10 jaar was een hoger bedrag dan de uitgifte voor 20 jaar.
Daar was geen goede reden voor. Daarom wordt een verlenging met 20 jaar qua tarief jaar
gelijkgesteld met een uitgifte van 20 jaar.
2. Zo sluit de legesverordening aan op het inhoudelijk e beleid.
Afgelopen jaar is nieuw beleid vastgesteld waardoor het mogelijk wordt vergunningen af te geven
voor speelautomaten voor onbepaalde tijd. De legesverordening voorzag nog niet in een tarief
daarvoor. Het gaat om landelijk bepaalde tarieven die nu in deze verordening worden opgenomen.
1

3. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
(CBR) gebruik t deze term ook .
In de legesverordening is voor een gezondheidsverklaring een tarief opgenomen. Het document komt
van het CBR die voorheen de term 'eigen verklaring' gebruikte, maar dat heeft gewijzigd in
gezondheidsverklaring. Zo wordt de herkenbaarheid waarvoor men betaalt vergroot.
4. Eenvoudige tarieven mak en het werk en makk elijk er.
Er was in de tarifering van de bouwleges een splitsing gemaakt in de verschillende toetsen die
plaatsvinden bij de behandeling. Die splitsing was opgenomen om bij oude bestemmingsplannen nog
een deel van de leges te kunnen heffen. Medio 2018 is de wet gewijzigd waardoor ook bij oude
bestemmingsplannen weer leges geheven kunnen worden. De rechter had overigens al geoordeeld
dat het splitsen van tarief niet kon bewerkstelligen dat alsnog voor een deel leges geheven konden
worden. De splitsing is nu dus niet alleen overbodig, maar was ook niet effectief. Door met een
enkelvoudig tarief te werken is eenvoudiger te bepalen welk bedrag iemand moet betalen voor een
aanvraag.
5. Een aantal tarieven voor bodemrapporten wordt niet gebruik t.
De OV IJ brengt de gemeente een vast bedrag in rekening voor het uitbrengen van een bodemrapport.
Daarbij is geen onderscheid in het soort bodemrapport. De legesverordening ging daar nog wel vanuit.
Er wordt nu één uniform tarief gehanteerd voor alle soorten bodemrapporten.
6. De opslagtarieven zijn overbodig.
Er bestonden extra opslagen op het tarief indien een uitlegger van het riool langer is dan 6 meter. In
de praktijk komt die situatie niet voor. Deze tarieven komen daarom te vervallen.
7. Het vaststellen van nieuwe belastingverordeningen
is noodzak elijk .
Naast genoemde technische wijzigingen, vinden reguliere verhogingen van de tarieven plaats. De
nieuwe tarieven en de technische wijzigingen moeten worden vastgelegd in een verordening.
Als nieuw beleid is vergroening van de (bouw)leges verwerkt in de Legesverordening. In bijlage 2 bij
dit voorstel is de uitwerking daarvan verder onderbouwd.
ĩ.a/e.
De waardestijging is verwerk t in de tarieven OZB en forensenbelasting.
Beleid is dat waardeontwikkelingen als gevolg van de WOZ-herwaardering worden gecompenseerd
door een evenredige tariefsaanpassing. Dit speelt bij de OZB en de forensenbelasting die de W O Z waarde als grondslag hebben. Het OZB-gebruikerstarief stijgt evenwel. Dit wordt veroorzaakt doordat
er veel meer panden leeg staan - en er geen OZB van de gebruiker geheven kan worden - dan vorig
jaar werd aangenomen bij de begroting. Om in 2019 de geraamde opbrengst te kunnen realiseren is
een tariefsverhoging noodzakelijk.
8. Dit betreft het herstel van een omissie.
Abusievelijk werd in artikel 2, eerste lid van de kwijtscheldingsregeling enkel verwezen naar artikel 16,
tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Dit moet zijn artikel 16, eerste en
tweede lid.
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KANTTEKENINGEN
De raad heeft in mei al een nieuwe verordening toeristenbelasting vastgesteld. Deze verordening
ontbreekt daarom in de lijst met belastingverordeningen die nu worden vastgesteld.
FINANCIËN
De begroting 2019 is onder meer gebaseerd op de voorliggende voorstellen.
COMMUNICATIE
Via de voortgangsrapportage informeren wij u over ontwikkelingen. De verordeningen worden via het
digitale gemeenteblad bekendgemaakt en zijn daarna te lezen op www.overheid.nl.
UITVOERING
Tribuut heeft de belastingverordeningen opgesteld. Dit is onderdeel van het afgesproken takenpakket
van Tribuut. Nieuw is dat deze verordeningen direct zijn opgemaakt in het voorgeschreven
elektronische publicatiemiddel. Hierdoor hebben de verordeningen een wat andere lay-out dan
voorheen. Het voordeel is dat er maar één versie bijgehouden hoeft te worden. Dit verkleint de kans
op fouten.
Tribuut verzorgt de verdere uitvoering van de gemeentelijke belastingen. De verzending van de grote
bulk jaarlijkse aanslagen staat gepland voor februari 2019.

Epe, 2 oktober 2018
Burgemeester en wethouders van Epe,
de burgemeester,
de secretaris,

Ir. H. van der Hoeve MPA
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