TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN VAN DE VERORDENINGEN 2021 INCL. WAS -WORDT
Leeswijzer.
In onderstaande toelichting op wijzigingen van de verordeningen (was-wordt lijst) komen de volgende
verordeningen voor:
1. OZB
2. Kwijtscheldingsbesluit
3. Afvalstoffenheffing
4. Marktgelden
5. Rioolheffing
6. Lijkbezorgingsrechten
7. Liggeld pleziervaartuigen
8. Campergelden
9. Legesverordening
a. Titel 1 Algemene dienstverlening
b. Titel 2 Fysieke leefomgeving/Omgevingsvergunning
c. Titel 3 Europese dienstenrichtlijn
Voor elke verordening is aangeven welke tekstuele- of tariefswijzigingen er in de verordening en /of de
tarieventabel voor 2021 zijn ten opzichte van 2020. Hierbij zijn alleen de wijzigingen weergegeven. Daarnaast
zijn de tariefwijzigingen alleen weergegeven indien de wijziging niet voortkomt uit indexering. Onder het
desbetreffende tabel wordt een toelichting gegeven op alle wijzigingen. De integrale verordening met
tarieventabel kunt u vinden in de desbetreffende bijlage.
De wijzigingen zijn als volgt weergegeven:
X=oud
X=nieuw
1.
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Onroerende zaakbelasting

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de
heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
de gebruikersbelasting
bij de eigenarenbelasting:
voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen

a
b
1
2

2.

2021

0,27212%

0,2853%

0,10302%
0,30844%

0,0976%
0,3215%

Kwijtscheldingsbesluit
2020

3.

2020

2021
Geen wijzigingen

Afvalstoffenheffing
2020

2021
Toegevoegd:
Artikel 3 Voorwerp van de belasting
1.
Voorwerp van de belasting is een perceel.
2.
Als perceel wordt aangemerkt:
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1

a.

b.
c.

d.

e.

6 sub
a

indien dat perceel op 1 januari van het
belastingjaar wordt gebruikt door één
persoon € 238,04

6 sub
b

indien dat perceel op 1 januari van het
belastingjaar of, indien de belastingplicht
later aanvangt, bij aanvang van de
belastingplicht wordt gebruikt door twee
personen € 259,03
indien dat perceel op 1 januari van het
belastingjaar of, indien de belastingplicht
later aanvangt, bij aanvang van de
belastingplicht wordt gebruikt door meer dan
twee personen
€ 280,01
Nadere regels door het college van
burgemeester en wethouders
In afwijking van artikel 3:40 Awb treedt deze
verordening in werking met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2020

6 sub
c

9
10.2

de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16,
onder a, c, d en f, van de Wet waardering
onroerende zaken;
de roerende zaak, welke duurzaam aan een
plaats gebonden is;
een gedeelte van een in onderdeel b
bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn
indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel
te worden gebruikt;
een samenstel van twee of meer in onderdeel
b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c
bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde
belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar
de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar
behoren.
het binnen de gemeente gelegen deel van de
in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van
een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan
of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Tot artikel 10 schuiven alle artikelen na dit nieuwe
artikel door in deze verordening van 2021.
indien dat perceel op 1 januari van het
belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij
aanvang van de belastingplicht wordt
gebruikt door één persoon € 247,60
indien dat perceel op 1 januari van het
belastingjaar of, indien de belastingplicht
later aanvangt, bij aanvang van de
belastingplicht wordt gebruikt door twee
personen € 271,63
indien dat perceel op 1 januari van het
belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij
aanvang van de belastingplicht wordt
gebruikt door meer dan twee personen
€ 295,66
Dit artikel is komen te vervallen.
Deze verordening treedt in werking met
ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.

Toelichting:
Conform de nieuwe modelverordening van de VNG is artikel 3 ingepast om aan te sluiten bij de
objectafbakening van de OZB. In het verleden kon de objectafbakening per heffing verschillen. In de praktijk
werd echter bijna altijd het WOZ object aangehouden voor de afbakening. De objectafbakening is daarom nu
zo veel mogelijk geüniformeerd bij die van de WOZ/OZB. Artikel 9 is daarentegen komen te vallen.
Artikel 10.2: Op 28 januari 2020 is de verordening 2020 gewijzigd. Toen is aangegeven dat de wijziging met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari in werking treedt. Dit wordt in 2021 weer aangepast naar de 1e dag na
die van de bekendmaking.

4.

Marktgelden

2

Tariefwijzigingen:
2020
Nadere regels door het college van
burgemeester en wethouders
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2021
Dit artikel is komen te vervallen.

Toelichting:
De marktgelden zijn verhoogd met de indexering, die voor 2021 in de begroting is vastgesteld op 1,7% (basis
CBS juni 2020: consumentenprijsindex alle bestedingen).
Conform de nieuwe modelverordening van de VNG is artikel 9 is komen te vervallen. Artikel 10 in de
verordening van 2020 is hierdoor artikel 9 geworden.

5.

Rioolheffing

Artikel 1 sub d

2020
afvoerend oppervlak: de bebouwde en de
verharde oppervlakte van het perceel

2021
hemelwater afstromend oppervlak: de
bebouwde en de verharde oppervlakte van
het perceel
van degene die een perceel van waaruit
water direct of indirect op de gemeentelijke
riolering wordt afgevoerd al dan niet
krachtens eigendom, bezit of beperkt of
persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen:
gebruikersdeel.
1. Voorwerp van de belasting is een perceel.
2. Als perceel wordt aangemerkt:
a. de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk
III Wet waardering onroerende zaken;
b. de roerende zaak, welke duurzaam aan
een plaats is gebonden;
c. een gedeelte van een in onderdeel b
bedoelde roerende zaak, dat blijkens zijn
indeling is bestemd om als afzonderlijk
geheel te worden gebruikt;
d. een samenstel van twee of meer in
onderdeel b bedoelde roerende zaken, of in
onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die
bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn
en, naar de omstandigheden beoordeeld, bij
elkaar behoren.

Artikel 3.1 sub
b

van de gebruiker van een perceel van waaruit
water direct of indirect op de gemeentelijke
riolering wordt afgevoerd, verder te noemen:
gebruikersdeel

Artikel 4 sub a
t/m d

Voor de toepassing van deze verordening
wordt als één perceel aangemerkt:
a. de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk
III waardering onroerende zaken;
b. een binnen de gemeente gelegen roerende
zaak, die duurzaam aan een plaats is
gebonden;
c. een gedeelte van een roerende zaak, die
duurzaam aan een plaats is gebonden dat
blijkens zijn indeling is bestemd om als
afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
d. een samenstel van twee of meer roerende
zaken, die duurzaam aan een plaats zijn
gebonden of in onderdeel c bedoelde
gedeelten daarvan die bij dezelfde
belastingplichtige in gebruik zijn en, naar de
omstandigheden beoordeeld, bij elkaar
behoren.

Artikel 5.2 sub
b

b.
voor zover het een perceel betreft
dat niet in hoofdzaak tot woning dient, tevens
naar het aantal vierkante meters van het
water afvoerend oppervlak van het
betreffende perceel.

b.
voor zover het een perceel betreft
dat niet in hoofdzaak tot woning dient,
tevens naar het aantal vierkante meters van
het hemelwater afstromend oppervlak van
het betreffende perceel.

Artikel 6

1. Het tarief voor het eigenarendeel bedraagt
€ 192,12 per perceel per jaar.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste
lid, bedraagt het tarief van het eigenarendeel
voor een
perceel met een bruto vloeroppervlakte van
minder dan 25 m² € 48,03 per perceel per
jaar.

1. Het tarief voor het eigenarendeel bedraagt
€ 205,91 per perceel per jaar.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste
lid, bedraagt het tarief van het eigenarendeel
voor een
perceel met een bruto vloeroppervlakte van
minder dan 25 m² € 51,48 per perceel per
jaar.
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Artikel 12

3. Het tarief voor het gebruikersdeel bedraagt
·
voor elke kubieke meter water of
gedeelte daarvan boven het aantal
van 250 kubieke meters water € 0,77
en
·
voor zover het een perceel betreft
dat niet in hoofdzaak tot woning
dient, Tevens voor elke vierkante
meter hemelwater afstromend
oppervlak boven het aantal van 500
vierkante meters € 0,26

3. Het tarief voor het gebruikersdeel bedraagt
·
voor elke kubieke meter water of
gedeelte daarvan boven het aantal
van 250 kubieke meters water € 0,83
en
·
voor zover het een perceel betreft
dat niet in hoofdzaak tot woning
dient, Tevens voor elke vierkante
meter hemelwater afstromend
oppervlak boven het aantal van 500
vierkante meters € 0,30

Nadere regels door het college van
burgemeester en wethouders

Dit artikel is komen te vervallen.

Toelichting:

6.

Lijkbezorging

Onderstaand wordt de gewijzigde tarieven tabel weergegeven:
2020
2021
Nadere regels door het college van burgemeester
Dit artikel is komen te vervallen conform VNG Model.
9
en wethouders
Hierdoor is artikel 10 geworden artikel 9.
Toelichting:
De marktgelden zijn verhoogd met de indexering, die voor 2021 in de begroting is vastgesteld op 1,7% (basis
CBS juni 2020: consumentenprijsindex alle bestedingen).
Artikel 9 is komen te vervallen conform modelverordening.

7.

1.b
1.c

Verordening liggeld pleziervaartuigen
2020
Dag: een aaneengesloten tijdvak van 24 uur
Maand: een kalendermaand;

2021
Etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uur
Vervallen.
Hierdoor zijn de bepalingen 1.d en 1.e geworden de
bepalingen 1.c en 1.d.
Toevoeging extra sub:
Een gedeelte van een jaar wordt in het geval van een
jaarplaats voor een geheel gerekend.
4.3 is hierdoor 4.4 geworden
Het recht moet worden betaald op het moment van
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving. Voor
jaarplaatsen staat de betalingstermijn op de factuur
aangegeven.

4.3
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Het recht moet worden betaald op het moment
van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.
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Deze verordening treedt in werking met
ingang van de achtste dag na die van de
bekendmaking.

Deze verordening treedt in werking met
ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.

Toelichting:
Tekstueel kleine aanpassingen en toevoegingen. De tarieven voor 2021 blijven gelijk met die van 2020.

8.

Verordening Campergelden

4

2020

2021

4.1

Het tarief voor een camperplaats bedraagt € 12,90 per
overnachting.

Het tarief voor een camperplaats bedraagt € 12,90 per
etmaal.

4.2

In tabel:
Gebruik vuilwaterpomp en Jachthavenkaart (borg)
Deze verordening treedt in werking met
ingang van de achtste dag na die van de
bekendmaking.

Vervallen.

11.2

Deze verordening treedt in werking met
ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.

Toelichting :
Tekstueel kleine aanpassingen. De tarieven voor 2021 blijven gelijk met die van 2020.

9.

Legesverordening 2021

Wijzigingen tekst Legesverordening (niet tarieventabel)
Artikel 9 Het college is bevoegd tot het wijzigen van
deze verordening, indien de wijzigingen:
Artikel 4
sub e

Artikel 4
sub f

Artikel 4
sub g

het in behandeling nemen van een aanvraag
om een vergunning als bedoeld in artikel
2.25 (evenement) van de Algemene
plaatselijke verordening en de daarmee
samenhangende ontheffingen, voor zover
verleend ten behoeve van niet
commerciële, lokale activiteiten tot een
maximum van 500 personen mits
georganiseerd door een Heerhugowaardse
instelling met een maatschappelijke
doelstelling;
het in behandeling nemen van een aanvraag
om een vergunning als bedoeld in artikel
2:25 (evenement) van de Algemene
plaatselijke verordening en de daarmee
samenhangende ontheffingen voor zover
verleend ten behoeve van een activiteit die
uitsluitend wordt georganiseerd ten
behoeve van een goed doel;
het in behandeling nemen van aanvragen
om ontheffingen en vergunningen die deel
uit maken van een evenementenvergunning
als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene
plaatselijke verordening, voor zover zij
gelijktijdig en in samenhang in één
procedure zijn voorbereid (de
gecoördineerde evenementenvergunning);

Het college van burgemeester en wethouders is
bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien
de wijzigingen:
Artikel 4 Vrijstellingen e. het in behandeling nemen
van aanvragen om ontheffingen en vergunningen die
deel uit maken van een evenementen-vergunning als
bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, voor zover zij gelijktijdig en in
samenhang in één procedure zijn voorbereid (de
gecoördineerde evenementenvergunning), met
uitzondering van de ontheffing ex artikel 35 Drank en
Horecaweg en de omgevingsvergunning als bedoeld in
artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 2 van de Wabo;
Artikel 4 Vrijstellingen f. het in behandeling nemen
van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in
artikel 2.25 (evenement) van de Algemene Plaatselijke
Verordening en de daarmee samenhangende
ontheffingen, voor zover verleend voor niet
commerciële, lokale activiteiten met een maximum
van 500 personen mits georganiseerd door een
Heerhugowaardse instelling met een maatschappelijke
doelstelling;
Artikel 4 Vrijstellingen g. het in behandeling nemen
van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in
artikel 2:25 (evenement) van de Algemene Plaatselijke
Verordening en de daarmee samenhangende
ontheffingen voor zover verleend ten behoeve van
een activiteit die uitsluitend wordt georganiseerd ten
behoeve van een goed doel;

Toelichting
Art 9: aansluiting met de modelverordening VNG
Art 4 sub e, f en g Vrijstellingen bij evenementen:
De vrijstellingen voor evenementen staan iets wat chaotisch in de legesverordening. Door de volgorde te
wijzigen (van algemeen naar specifiek) is het duidelijker leesbaar voor een ieder en kan “samenhangende” bij
goede doelen weg.
1e Samenhang voor alle evenementen (was lid g, nu lid e)(voor alle aanvragers)
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2e goede doelen 500 (was lid e, nu lid f) (specifieke groepen)
3e goede doelen college (was lid f, nu lid g)(specifiek te bepalen doel)
Verduidelijking vrijstelling leges gecoördineerde evenementenvergunning.
In het vrijstellingsartikel 4 wordt melding gemaakt van vrijstellingen bij de gecoördineerde
evenementenvergunning. Voor de duidelijkheid is toegevoegd dat dit niet geldt voor de ontheffing Drank- en
Horecawet en de Wabo-afwijking (is een andere procedure): wanneer tijdens een evenement alcoholische
drank wordt verstrekt, dan is naast de evenementenvergunning een ontheffing Drank- en Horecawet nodig.
Wanneer het evenement in strijd is met het bestemmingsplan kan op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voor het strijdige gebruik van de grond, een tijdelijke afwijking van het
bestemmingsplan in de vorm van een omgevingsvergunning worden verleend. Hiervoor is een ruimtelijke
procedure nodig.
Wijzigingen tarieventabel legesverordening 2021
Titel 1
Algemene dienstverlening
1.3.6
Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de
Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) geldt het tarief
zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke
stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is
vervangen of gewijzigd.
1.3.6.1
Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand
1.3.6.2
Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk,
van registratie van een partnerschap of van overlijden
1.3.6.3
Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in
artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
1.3.6.4
Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1
van het Burgerlijk Wetboek
1.3.6.5
Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke
stand
1.9.1
Het tarief genoemd in onderdeel 1.9.1 wordt bij een
versnelde uitreiking spoedlevering vermeerderd met
1.15.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag in verband met het verkrijgen van een
instemmingsbesluit als bedoeld in de Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip
en wijze van uitvoering van werkzaamheden:
1.15.1.1
indien het betreft tracés vanaf 25 tot 250 m1
1.15.1.2
indien het betreft tracés vanaf 250 tot 1.000 m1
1.15.1.3
indien het betreft tracés vanaf 1.000 tot 2.500 m1
1.15.2
Indien het betreft het in behandeling nemen van een
graafmelding tot 25m1
1.16.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag om naturalisatie gelden de tarieven zoals zijn
opgenomen in het “besluit Naturalisatie-gelden”:
1.16.3.1
Naturalisatie enkelvoudig standaard
1.16.3.2
Naturalisatie enkelvoudig verlaagd
1.16.3.3
Naturalisatie gemeenschappelijk standaard
1.16.3.4
Naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd
1.16.3.5
Medenaturaliserend minderjarig kind
1.16.4
Voor het in behandeling nemen van een optie gelden de
tarieven zoals zijn opgenomen in het "besluit Naturalisatiegelden":
1.16.4.1
Enkelvoudig
1.16.4.2
Gemeenschappelijk
1.16.4.3
Medeopterende minderjarige
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Tarief

€ 13,80
€ 13,80

€ 14,00
€ 14,00

€ 24,30

€ 24,60

€ 13,80

€ 14,00

€ 13,80

€ 14,00

€ 264,69
€ 405,80
€ 617,52
€ 71,09

€ 251,68
€ 385,60
€ 586,52
€ 70,46

€ 901,00
€ 670,00
€ 1.150,00
€ 920,00
€ 133,00

€ 925,00
€ 688,00
€ 1.181,00
€ 945,00
€ 13,00

€ 191,00
€ 326,00
€ 21,00

€ 196,00
€ 335,00
€ 22,00

Toelichting:

Artikel 1.3.6 tot en met 1.3.6.5 zijn gewijzigd conform publicatie in Staatscourant 2020, 41935.
Artikel 1.9.1 artikel is tekstueel gewijzigd zodat deze aansluit bij de modelverordening van de VNG.
Artikel 1.15.1 tot en met 1.15.2 Het tarief is gewijzigd zodat deze de maximale kostendekkendheid van 100%
niet overschrijdt.
Artikel 1.16.3 t/m 1.16.4.3 leges voor naturalisatie zijn gewijzigd conform publicatie in Staatscourant 2020,
48328. Aangezien een groot deel van deze inkomsten worden afgedragen aan het rijk, heeft dit minimale
financiële consequenties
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