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3.7

Lokale heffingen

3.7.1

Inleiding

Lokale heffingen zijn te verdelen in heffingen waarvan de besteding gebonden of ongebonden is. De gebonden
heffingen worden besteed aan een aanwijsbare taak, zoals de afvalstoffenheffing, rioolbelasting, leges,
begraafrechten en markt- en kadegelden. Deze heffingen worden daarom niet tot de algemene dekkingsmiddelen
gerekend. Ongebonden lokale heffingen, zoals de onroerendezaakbelastingen (OZB), roerende zaakbelasting (RZB),
hondenbelasting, parkeerbelasting en precariobelasting worden wel tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.
De besteding van deze heffingen is niet gebonden aan een bepaalde taak.

3.7.2

Vastgesteld beleid

Voor lokale heffingen zijn beleidsuitgangspunten gebruikt. De uitgangspunten zijn:
• voor de ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven wordt het gewogen prijsindexcijfer van het Centraal Plan Bureau
(CPB) aangehouden;
• er wordt zo veel mogelijk gewerkt met kostendekkende tarieven;
• voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting worden egalisatiereserves of -voorzieningen gebruikt;
• de inkomstenderving door de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en rioolbelasting wordt doorberekend in de
tarieven;
• tevens wordt een BCF component meegenomen in de afvalstoffenheffing en rioolbelasting.

3.7.3

Overzicht lokale heffingen

De drie belangrijkste lokale heffingen zijn de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting. Hieronder wordt
ingegaan op de achtergronden en uitgangspunten 2020 voor deze heffingen. Ook worden de achtergronden en
uitgangspunten van de overige belastingen, heffingen en rechten kort uitgelegd.
Onroerende zaakbelastingen
De opbrengst van de OZB behoort tot de algemene dekkingsmiddelen en mag vrij worden besteed.
De OZB-tarieven worden uitgedrukt in een vast percentage van de economische waarde van de onroerende zaken.
Ze worden berekend door de geraamde opbrengst te delen door de te belasten waarde, het heffingsareaal. De waarde
wordt getaxeerd conform de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De
taxaties zijn gebaseerd op het marktniveau op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar. De
waardeschommelingen worden vereffend via de tarieven, zodat de hertaxatie zelf niet leidt tot een verhoging van de
belastingdruk. Wel is conform de besluitvorming bij de begroting 2020 een inflatiecorrectie toegepast van 1,5%.

Tarieven onroerende zaakbelasting

2019

2020

woningen: eigenaar

0,1249%

0,1168%

niet woningen: eigenaar

0,3090%

0,3074%

niet woningen: gebruiker

0,2514%

0,2501%

Afvalstoffenheffing
De kosten van de afvalinzameling en -verwerking van particuliere huishoudens worden via de afvalstoffenheffing
verhaald. Uitgangspunt bij het vaststellen van de tarieven is 100% kostendekkendheid. In de tarieven wordt een
onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Het uitgangspunt is dat de
éénpersoonshuishoudens een korting van 20% krijgen op het tarief van meerpersoonshuishoudens.
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