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Voorstel / besluit:
1. Tot het vaststellen van de onderstaande verordeningen
a. Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
b. Verordening kwijtscheldingsbesluit 2020
c. Verordening Afvalstoffenheffing 2020
d. Verordening Marktgelden 2020
e. Verordening Rioolheffing 2020
f. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
g. Verordening Liggeld pleziervaartuigen 2020
h. Verordening campergelden 2020
i. Legesverordening 2020
2. Tot het vaststellen van de in de legesverordening 2020, onder titel 2 artikel 1.1.2
genoemde taxatieboekjes (Taxatieboekjes Vastgoedmarkt 2020 van Vakmedianet.)
3. De (technische) begrotingswijziging aangaande de extra opbrengsten voor onroerende
zaakbelasting via een begrotingswijziging te effectueren.

1. Inleiding
De raad dient jaarlijks uiterlijk in december de belastingtarieven voor het volgende belastingjaar
vast te stellen en waar nodig overige aanpassingen van de belastingverordening door te voeren,
Dit voorstel omvat de aanpassingen van teksten en tarieven.
Conform wetgeving dienen de taxatieboekjes genoemd in artikel 2.1.1.2 van de
Legesverordening 2020, te worden vastgesteld.
2. Beoogd effect
Na vaststelling van de tarieven zullen deze per 1 januari 2020 gelden.
3. Argumenten
3.1.1 Gelet op artikel 216 van de Gemeentewet is belastingheffing op basis van die tarieven
alleen mogelijk indien de tarieven ook worden opgenomen in de desbetreffende belastingverordeningen.
3.1.2 Het is een algemeen rechtsbeginsel dat belastingwetgeving geen terugwerkende kracht kan
hebben. Een uitzondering geldt alleen als de terugwerkende kracht in het voordeel van de
belastingplichtige is of als voor belastingplichtigen in zodanige mate voorzienbaar was dat sprake
is van een bijzondere omstandigheid die een inbreuk wettigt op het op de eisen van de
rechtszekerheid berustende rechtsbeginsel dat wetgevende maatregelen alleen voor de toekomst
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behoren te gelden. Om deze reden dienen de belastingverordeningen 2020 uiterlijk in 2019 en
dus in deze vergadering te worden vastgesteld.
3.1.3 Er worden diverse wijzigingen voorgesteld. Diverse tarieven wijzigen bijvoorbeeld door
indexatie, aanpassing van de tarieven van rijkswege of door de maximale kostendekkendheid.
Daarnaast worden diverse tekstuele wijzigingen voorgesteld. De beleidsuitgangspunten zijn
opgenomen in de begroting 2020. Alle wijzigingen en een toelichting hierop zijn opgenomen in
bijlage: was-wordt lijst (bij19-699).
3.2 In titel 2 van de legesverordening wordt een verwijzing gemaakt naar taxatieboekjes
vastgoedmarkt 2020. Voordat heffing voor deze artikelen in kan gaan, moet het betreffende
taxatieboekjes worden vastgesteld door de Raad. De taxatieboekjes zijn niet digitaal
beschikbaar. Om deze reden worden ze, zodra ze beschikbaar zijn, ter inzage gelegd bij de
griffie.
3.3 Update 7 november OZB: In november 2019 heeft de gemeente Heerhugowaard gegevens
ontvangen van de GR Cocensus over de meest recente omvang van de WOZ-waardes waarmee
de OZB-tarieven 2020 worden berekend. Bij deze gegevens worden ook gegevens ontvangen
met betrekking tot de verwachte groei in 2020 (het zogenaamde accres). Het accres heeft
betrekking op de nieuwe- en in 2020 op te leveren woningen en niet-woningen. Het effect is een
toename van de OZB-opbrengsten van € 332.000. Via de Voorjaarsnota 2019 (Bij19-375, pagina
12, onderdeel BV5) is er voor groei reeds een bedrag van € 198.000 meegenomen in de
begroting 2020 die op 4 november 2019 door u is vastgesteld. Op basis van de werkelijke
ingecalculeerde groei zal het restant ad € 134.000 extra aan OZB-opbrengsten toegevoegd
moeten worden. De huidige gegevens waren ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet
bekend. Aan u wordt verzocht om de toename van de begrote OZB-opbrengsten van € 134.000
te verwerken in de begroting 2020 middels een begrotingswijziging.
4. Kanttekeningen
4.1.1 De nieuwe tarieven voor Rijbewijzen, Paspoorten en Identiteitskaarten zijn nog niet
aangepast in de Legesverordening 2020. Dit komt omdat deze nog niet beschikbaar zijn. Zodra
deze echter definitief door het ministerie zijn vastgesteld, zullen ze ook worden aangepast in de
legesverordening 2020 zodat de nieuwe tarieven mee kunnen bij het vaststellen van de
Verordeningen op 17 december 2019. Dit zal via een addendum bij deze stukken kenbaar
worden gemaakt. Indien definitieve vaststelling door het ministerie later plaatsvindt, dan zal
gebruik gemaakt worden van de bevoegdheid van het College om deze ter zijner tijd vast te
stellen (artikel 9 Legesverordening).
5. Financiële gevolgen
De financiële gevolgen zijn voor het grootste deel reeds in de begroting 2020 verwerkt. De
mogelijke wijziging in het tarieven van door overheidswege vastgestelde tarieven zijn niet in de
begroting 2020 verwerkt. Het effect hiervan zal echter minimaal zijn. In de begroting 2020 is
aangegeven dat de kosten en opbrengsten voor de Legesverordening 2020 per hoofdstuk in dit
Raadsvoorstel zou worden opgenomen. Hiervoor verwijs ik u naar bijlage (bij19-667
Kostendekkendheid Legesverordening 2020 op hoofdstukniveau).
OZB tarieven.
Net als vorig jaar wordt halverwege november de gegevens van Cocensus verwacht waarmee de
OZB tarieven voor 2020 kunnen worden berekend. Zodra de nieuwe tarieven zijn berekend,
zullen wij deze opnemen in de Verordening OZB en de was-wordt lijst. Dit zal dan ook worden
bijgewerkt in dit raadsvoorstel.
6. Communicatie
De belastingverordeningen 2020 worden na vaststelling gepubliceerd op het internet
(www.officielebekendmakingen.nl). Daarnaast worden ze landelijk bekend gemaakt via
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Regelingenbeheer en op de website van de gemeente Heerhugowaard en Cocensus. Per 1
januari 2020 zullen ze in werking treden.
7. Uitvoering
Na het nemen van het besluit worden de verordeningen gepubliceerd. Per 1 januari 2020 zullen
ze vervolgens in werking treden.
8. Monitoring/Evaluatie
De belastingverordeningen worden ieder jaar uiterlijk in december geactualiseerd en indien
noodzakelijk ontvangt u tussentijds een aanpassingsvoorstel.
Bijlagenr.
AVV19-010
AVV19-011
AVV19-012
AVV19-013
AVV19-014
AVV19-015
AVV19-016
AVV19-017
AVV19-018
Bij19-667
Bij19-699

Titel/Onderwerp
Verordening Onroerende Zaakbelasting 2020
Kwijtscheldingsbesluit 2020
Verordening Afvalstoffenheffing 2020
Verordening Marktgelden 2020
Verordening Rioolheffing 2020
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening Liggeld pleziervaartuigen 2020
Verordening Campergelden 2020
Legesverordening 2020
Kostendekkendheid op hoofdstukniveau
Was-wordt lijst belastingverordening 2020

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 3 december 2019
RB2019094 Belastingverordeningen 2020 :
Bespreekstuk

Voor
Tegen

Nr.: RB2019094

Allen
---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2019;
gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 3 december 2019;
gelet op:
1. Gemeentewet, artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h
2. Gemeentewet, art. 220 tot en met 220h
3. Gemeentewet, art. 228a
4. Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b
5. Gemeentewet, art. 255
6. Invorderingswet 1990, artikel 26
7. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
8. Leidraad Invordering Cocensus
9. artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet,
10. Wet Milieubeheer, art. 15.33|;
besluit
1. Tot het vaststellen van de onderstaande verordeningen
a. Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
b. Verordening kwijtscheldingsbesluit 2020
c. Verordening Afvalstoffenheffing 2020
d. Verordening Marktgelden 2020
e. Verordening Rioolheffing 2020
f. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
g. Verordening Liggeld pleziervaartuigen 2020
h. Verordening campergelden 2020
i. Legesverordening 2020
2. Tot het vaststellen van de in de legesverordening 2020, onder titel 2 artikel 1.1.2
genoemde taxatieboekjes (Taxatieboekjes Vastgoedmarkt 2020 van Vakmedianet.)
3. De (technische) begrotingswijziging aangaande de extra opbrengsten voor onroerende
zaakbelasting via een begrotingswijziging te effectueren.
Heerhugowaard, 17 december 2019
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase

