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1. Voorstel 

 De navolgende heffingsverordening vast te stellen voor het belastingjaar 2020.                              

- Verordening op de heffing en invordering van Onroerende zaakbelastingen 

 

2. Inleiding 

Op 7 november 2019 heeft u de programmabegroting vastgesteld waarin de begrote 

belastingopbrengsten voor het belastingjaar 2020 zijn opgenomen. Om deze belastingopbrengsten 

te kunnen realiseren dient de voorliggende belastingverordening door u te worden vastgesteld.  

 

 Onroerende zaakbelastingen 

De grondslag van heffing van OZB is de vastgestelde WOZ -waarde van de onroerende zaak. Deze 

WOZ-waarde dient volgens de Wet WOZ jaarlijks te worden vastgesteld. De waarden die van 

toepassing zijn in het belastingjaar 2020 zijn bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2019.  

 

Eigenaren van woningen en niet-woningen betalen OZB. Hiernaast betalen gebruikers van niet-

woningen ook OZB. Gebruikers van woningen (huurders) betalen geen OZB aangezien deze 

belasting sinds 2006 is afgeschaft. De gemeente heeft de mogelijkheid om voor woningen en 

niet-woningen verschillende tarieven te hanteren. Dit is vastgelegd in artikel 220f 

Gemeentewet. Per afzonderlijke belasting kan het tarief worden vastgesteld op een percentage 

van de heffingsmaatstaf (de WOZ-waarde). Uw Raad is vrij om keuzes te maken ten aanzien van 

de hoogte van het percentage dat bij de OZB wordt gehanteerd. Hiervoor geldt geen 

opbrengstlimiet. 

Bij de berekening van de tarieven wordt rekening gehouden met de getaxeerde WOZ-waarden 

van de woningen en niet-woningen in het WOZ-tijdvak 2020 en in de programmabegroting 2020 
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opgenomen gewenste opbrengst OZB.   

 
Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de herwaardering van alle onroerende zaken in de 

gemeente. Omdat dit proces nog niet geheel is afgerond kan het totaalvolume aan waarden nog 

wijzigen. Dit zal naar verwachting geen invloed hebben op de tarieven. 

Evenals bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, is het maximumbedrag waarbij automatische 

incasso mogelijk is, verhoogd. Hiermee komen meer belastingplichtigen in aanmerking voor 

automatische incasso.  

 

De macronorm verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een benchmark woonlasten; het bedrag voor 

afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB dat in een gemiddeld huishouden moet worden betaald. In 

de paragraaf Lokale Lasten van de programmabegroting is daar, op basis van de toen bekende 

gegevens, al aandacht aan besteed. Het COELO publiceert de benchmark in de jaarlijkse Atlas van 

de lokale lasten. De eerstkomende editie verschijnt voorjaar 2020. De benchmark dient als 

vergelijkingsmateriaal voor de lastenontwikkeling in de gemeenten. 

 

3. Bevoegdheid van de raad 

Het vaststellen van de belastingverordeningen is een jaarlijks terugkerende taak van uw raad. 

Hiermee wordt gevolg gegeven aan de Programmabegroting 2020.  

 

4. Beoogd effect 
Het vaststellen van de belastingverordening is noodzakelijk om in 2020 de begrote 

belastingopbrengsten te realiseren. In de belastingverordening is onder meer vastgelegd wat de 

belastingtarieven voor 2020 zijn.  

5. Argumenten 
In de Programmabegroting 2020 zijn de begrote belastingopbrengsten aangegeven. Om deze te 

realiseren, zal de belastingverordening door u moeten worden vastgesteld, zodat de heffing kan 

plaatsvinden op basis van de juiste tarieven.  

6. Kanttekeningen en risico’s 

De voorliggende Verordening dient vóór 31 december 2019 te zijn vastgesteld en gepubliceerd. 

Omdat er nog geen definitief kabinetsbesluit is genomen ten aanzien van stopzetting van de 

gaswinning is bij de herwaardering van deze objecten in onze gemeente uitgegaan van de 

bestaande situatie. 

 

7. Financiële paragraaf 
De OZB opbrengsten zijn naast de trendmatige aanpassing verhoogd met 10%.  

8. Communicatie 

Het raadsbesluit tot vaststelling van de belastingverordening wordt gepubliceerd in het elektronisch 

gemeenteblad te raadplegen via www.overheid.nl, en op de gemeentelijke website. Hiernaast zal 

in december 2019 en in februari 2020 een publicatie verschijnen over de gemeentelijke 

belastingheffing in 2020. 

 

9. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De belastingverordening is opgesteld in overeenstemming met de modelverordening van de VNG. 

Daarnaast is deze in overeenstemming gebracht met de meest actuele wet- en regelgeving. 

http://www.overheid.nl/
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