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Onderwerp: belastingverordeningen 2021
Aan het college,
Inleiding
In de commissievergadering van 8 december jongstleden stelde de D66 fractie enkele vragen over de
belastingverordeningen 2021. Het College kon hierop niet direct een antwoord op geven.
Daarom dienen wij de vragen schriftelijk in.
In het 1e raadsvoorstel raadsvoorstel belastingverordening 2021 stond het volgende:
4.1 2 OZB tarieven.
Net als vorig jaar wordt halverwege november de gegevens van Cocensus verwacht waarmee de OZB
tarieven voor 2021 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.
M.a.w. er stond vermeld dat het College half november 2020 door Concencus zou worden ingelicht
over de nieuwe OZB tarieven 2020. Navraag bij de griffie bleek dat deze informatie pas 1 december
jongstleden bekend was. Pas in de middag van 7 december zijn de nieuwe percentages voor de OZB
tarieven 2021 aan de gemeenteraad gedeeld.
1. Wat is de reden waarom het College deze gegevens zo laat heeft ontvangen en waarom
duurde het minstens nog een week om deze informatie met de gemeenteraad te delen?
In de primaire begroting 2021 is aangekondigd dat de OZB met een inflatiecorrectie 1.58% omhoog
gaat. In werkelijkheid stijgt de gebruikersbelasting van de OZB harder, namelijk 4,84% (0.285300.27212/0.27212*100).
2. Kunt u aangeven waardoor dit verschil tussen de inflatiecorrectie en de werkelijke stijging is
ontstaan? Gaarne uitleg a.u.b.
Daarnaast is er in de primaire begroting 2021 van vorige maand een stijging van rond de 6% */ 6,5%
** in de verwachte opbrengst OZB bij gebruikersbelasting rond de 6% ** / 9,7% * bij
eigenarenbelasting. Wij stellen nu respectievelijk een verhoging van 4,84% en 4,23% vast.
Cijfers (x1000):
2019 jaarstukken opbrengst gebruikersbelasting
2019 jaarstukken opbrengst eigenarenbelasting

5916
5834

2020 begroting verwachte opbrengst gebruikersbelasting
2020 begroting verwachte opbrengst eigenarenbelasting

6071 **
6159 **

2020 primaire begroting 2021 raming opbrengst gebruikersbelasting
2020 primaire begroting 2021 raming opbrengst eigenarenbelasting

6100 *
5949 *

2021 primaire begroting raming opbrengst gebruikersbelasting

6462
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2021 primaire begroting raming opbrengst eigenarenbelasting

6527

3. In hoeverre zijn de cijfers van de primaire begroting OZB tarieven correct weergegeven en wat
zijn o.b.v. de OZB tarievengegevens 2021 de verdere financiële gevolgen?
Bij de afvalstoffenheffing zie je voor het jaar 2021 een mooi drukkend effect.
De gemiddelde stijging van 17.3% in de afgelopen drie jaar is vele malen hoger dan de gemiddelde
stijging van de inflatiecorrectie. Uiteraard begrijpen we dat een andere manier van werken, beter en
nieuw materieel, hogere kosten voor hogere tarieven HVC en de garantstelling van oud papier en
karton voor verenigingen allemaal zijn uitwerking heeft op het definitieve tarief.
Door de gehele uitputting van egalisatiereserve liggen de werkelijke kosten eigenlijk veel hoger dan nu
is voorgesteld. Hoe veel hoger het in werkelijkheid is, is voor ons onduidelijk.
4. Wat zou tarief afvalstoffenheffing bedrag per 1, 2 of meerpersoonshuishouden zijn als we de
egalisatiereserve niet hadden gebruikt?

Michael Feelders
D66
Antwoord van het college
Inleiding
Hierbij ontvangt u de schriftelijke beantwoording van de vragen van de D66 fractie over de
Belastingverordeningen 2021.

Antwoord
1. De publicatie van het aangepaste voorstel is op maandag 7 december uitgevoerd door de griffie.
De latere aanlevering bij het College dan eerder vermeld is een gevolg van tezamen vallende
drukke werkzaamheden voor de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard en de beide
gemeenten Heerhugowaard en Langedijk in dit deel van dit bijzondere jaar 2020.
2. De OZB is in 2021 verhoogd met 1,58%. Dit houdt in dat de gemeentelijke begroting uit gaat van
1,58% extra inkomsten uit OZB ten opzichte van de begroting 2020 (inclusief tussentijdse
wijzigingen). Dit houdt niet in dat het tarief van de inwoner met 1,58% stijgt. Het tarief voor de
inwoner is ook van andere zaken afhankelijk zoals de groei van de WOZ waarde, de verwachte
kwijtscheldingen, correcties i.v.m. bezwaren ed.
Als naar het OZB tarief wordt gekeken dan is het tarief voor eigenaren woning verlaagd en het
tarief voor eigenaren en gebruikers niet-woningen verhoogd.
3. In de begroting worden de hoogte van de OZB opbrengsten voor 2021 afgezet tegenover de
primaire begroting over 2020 en is de basis van uw berekening. Dit geeft feitelijk een onjuist beeld
ten opzichte van de verhoging van de opbrengsten uit OZB voor 2021 ten opzichte van 2020. Dit
komt omdat na de primaire begroting 2020 de opbrengsten voor OZB zijn aangepast in verband
met de hogere verwachte groei, zoals in de belastingverordening 2020 is vastgesteld, en hogere
geraamde opbrengsten in verband met de hogere WOZ waarde (op basis van gegevens van
Cocensus). Deze structurele wijzigingen zijn in de 2e tussentijdse rapportage opgenomen en
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vormen de basis voor de berekening voor 2021. Dit houdt in dat de verhoging lager is dan u
veronderstelt. De feitelijke verhoging voor 2021 ten opzichte van 2020 komt feitelijk neer op zo’n
3% bestaande uit inflatie en groei.
4.

In de begroting 2021 is bij de toelichting bij de afvalstoffenheffing aangegeven dat uit de
egalisatiereserve € 25.000 euro is gehaald en dat de reserve daarmee leeg is. Verder is uit een
reserve voor de invoering van de extra rolcontainer PMD nog €50.000 gehaald. Daarmee is ook
deze reserve leeg. In totaal is dus inzichtelijk dat totaal € 75.000 ter dekking uit reserves is
gehaald. Dit is ca. 1,15% van de totaal te dekken kosten. Daarmee komt de opmerking dat “de
werkelijke kosten veel hoger zijn” in perspectief te staan.
Wanneer de € 75.000 niet uit de reserves zou zijn gehaald en dekking via de afvalstoffenheffing
loopt, dan zou dit leiden tot onderstaande tarieven.
Met
onttrekking uit
reserves

Zonder
onttrekking
uit reserves

verschil

1 persoonshuishouden

€

247,60

€

249,91

€

(2,31)

2 persoonshuishouden

€

271,63

€

274,71

€

(3,08)

meerpersoonshuishouden

€

295,66

€

299,51

€

(3,85)

%
0,93%
1,13%
1,30%
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