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1. Voorstel 

 De navolgende heffingsverordeningen vast te stellen voor het belastingjaar 2020.                              

- Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing; 

- Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing; 

- Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten; 

- Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting;                                                       

- Verordening op de heffing en invordering van Leges; 

- Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden. 

- Verordening op de heffing en invordering van Liggelden. 

 

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 dienen de voorliggende belastingverordeningen door u te worden vastgesteld.  

 

 Rioolheffing 

Zoals in het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) al was aangekondigd, introduceren we naast het 

reeds bekende vastrecht voor het eigenarendeel, waarvan de tarieven 2019 ongewijzigd zijn 

overgenomen, een grootverbruikersheffing. Daarmee geven we gestalte aan het principe ‘de 

vervuiler betaalt’. In het  GRP is aangegeven om tariefklassen te hanteren met een ‘harde knip’ op 

basis van het aantal afgenomen kubieke meters water. Daarbij werd gesuggereerd om bepaalde 

bedrijven, zoals kwekerijen, forfaitair in een hoge tariefklasse te plaatsen. Gezien het 

gelijkheidsbeginsel zou dat echter voor alle agrarische objecten moeten gelden. We stellen daarom 

voor om de heffing vorm te geven met de in het GRP vermelde tariefklassen waarin voornoemde 

agrarische objecten worden meegenomen. Omdat de eerste 500 m3 vrijgesteld zijn en woningen in 

de praktijk daaronder blijven, geldt de heffing alleen voor niet-woningen.   
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 Afvalstoffenheffing 

Op 25 april 2019 heeft uw raad door middel van de Afvalvisie de harmonisatie van het afvalbeleid 

vastgesteld. Belangrijkste punt was het behalen van de doelstelling om het huishoudelijk restafval 

te verminderen. Dit proberen we vooral met de invoering van diftar in de gehele gemeente.  

Tot en met 2019 waren de afzonderlijke verordeningen nog geldig krachtens de Wet arhi. 

De verordening afvalstoffenheffing die nu voorligt, is de vertaling van de beleidsuitgangspunten van 

die visie en financiële doorrekening. Het tarief voor het vastrecht stijgt zodoende van  

€ 150 naar € 156,70. Ook de tarieven voor de  afvalaanbiedingen stijgen licht. Deze tariefstijgingen 

zijn nodig om de gestegen kosten op te vangen die met name gepaard gaan met de gemeente-

brede gratis inzameling van gft. Een ander punt dat voortvloeit uit de Afvalvisie betreft het 

vervallen van het reinigingsrecht. De gemeente bouwt de inzameling van bedrijfsafval af. Daar 

waar dat in 2020 nog gebeurt, zal een privaatrechtelijke vergoeding worden gevraagd. Verder zijn 

er enkele aanpassingen gedaan aan de mogelijkheden en de kosten voor extra containers, is het 

aantal afvalaanbiedingen dat onder de kwijtschelding kan vallen gebaseerd op het gemiddelde per 

soort inzamelmiddel, en stellen we voor de medische compensatieregeling toe te passen voor 

afvalaanbiedingen die boven het gemiddelde uitgaan. Ook is de tariefstelling bij de afval 

aanbrengpunten gewijzigd conform de voorstellen uit de Afvalvisie.    

 

 Lijkbezorgingsrechten 

De vier verschillende verordeningen van de herindelingsgemeenten zijn samengevoegd in één 

integrale verordening die gaat over tien algemene begraafplaatsen. De tarieven zijn trendmatig 

aangepast en lineair gehouden naar gelang de tijdsduur waarvoor het recht wordt aangegaan of het 

onderhoud wordt afgekocht. De nieuwe beheerverordening, die uw raad op 19 september 2019 

heeft vastgesteld, is als  basis voor de tariefstructuur gebruikt. Het aangenomen amendement om 

een uitgiftetijd van 30 jaar als keuzemogelijkheid te bieden, is daarin meegenomen.  

In het komende jaar zal tariefharmonisatie moet dan ook in dat licht, en met inachtneming van de 

gewenste mate van kostendekking bekeken worden. 

 

 Toeristenbelasting 

Zoals al door uw raad is vastgesteld bij de behandeling van de bezuinigingsnota, wordt de 

toeristenbelasting volgend jaar verhoogd met slechts de indexering. Het tarief gaat zodoende van  

€ 1,27 naar € 1,29. Voor campinghouders is een vaste, forfaitaire heffing op basis van seizoen en 

aantal staanplaatsen om uitvoeringstechnische redenen geherintroduceerd.  

Wij hebben een onderzoek laten doen naar de toeristenbelasting De aanbevelingen van het 

onderzoeksbureau zijn meegenomen. Dat betekent dat een aantal formuleringen is verhelderd en 

aangescherpt op basis van hun veldervaring. Uit het door hen uitgevoerde onderzoek is gebleken 

dat er meer gelegenheden zijn die verblijf tegen betaling bieden dan bij ons in beeld waren. 

Doordat er bij de al bekende ondernemers iets minder overnachtingen waren dan begroot, is de 

totale opbrengst in lijn met de begroting. 

 

 Leges 

We hebben een onderzoek laten doen naar de kostendekking van onze legesverordening. Het totaal 

van de geraamde baten mag niet boven het totaal van de geraamde lasten uitgaan: deze 

opbrengstlimiet houdt in dat de gemeente geen winst mag maken. Zoals in de paragraaf Lokale 

Lasten van de begroting 2020 is te zien blijft de kostendekking onder de 100% en blijven wij met de 

opbrengst binnen de juridische kaders. Binnen de legesverordening hoeft niet per sé elk individueel 
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product onder de opbrengstlimiet te vallen. Kruissubsidiëring is toegestaan. Uit de paragraaf blijkt 

dat we dit in beperkte mate doen. De legestarieven zijn in de regel verhoogd met de algemene 

trendmatige correctie van 1,7%. 

 

Er zijn aanpassingen in de legesverordening doorgevoerd. Naast een bepaling over het doorbelasten 

van portokosten die tot dusverre in de verordening ontbrak hebben deze wat betreft titel 1 

betrekking op huwelijksleges en rijksleges. 

 Bij de heffing van huwelijksleges is het belastbaar feit aangepast. Voorheen ontstond de 

legesplicht bij het voltrekken van het huwelijk; nu bij het aanvragen van de voltrekking van 

een huwelijk. Dit zorgt er voor dat het betalingsverkeer vlotter verloopt. Voor 

spijtoptanten bestaat een teruggaveregeling.  

 De legesbedragen voor huwelijken zijn nader gedifferentieerd naar locatie (Muntendam of 

Slochteren) en tijd.   

 In Titel 1, Hoofdstuk 9 zijn de rijksleges voor naturalisatie vermeld. Dit zijn vaststaande 

bedragen die voortvloeien uit hogere regelgeving en waar de gemeente dus geen 

beslissingsmacht over heeft. Ten behoeve van de duidelijkheid voor de burger en voor de 

medewerker zijn deze opgenomen.          

  

Voor kansspeltarieven, rijbewijzen en reisdocumenten werden door de herindelingsgemeenten van 

oudsher de maximale tarieven gehanteerd die het Rijk toestond. Ook in Midden-Groningen was dat 

de afgelopen jaren zo. Op dit moment zijn die maxima nog niet bekend gemaakt en zijn deze 

tarieven nog niet aangepast. Volgens artikel 10 van de Verordening zullen deze nieuwe tarieven 

naderhand door het college worden vastgesteld.  

 

Ook ten aanzien van de leges voor een omgevingsvergunning, titel 2 van de verordening, zijn een  

aantal mutaties doorgevoerd die tegemoet komen aan wensen van de doelgroep.    

 Voor aanvragers die een kunstwerk of herdenkingsmonument willen oprichten is een 

vrijstelling opgenomen voor de bouwleges.  

 Het aanvragen van een gedoogbeschikking kost € 1322 aan leges. Dat is vaak meer dan 

wanneer een reguliere bouwvergunning aangevraagd wordt. Dit is verlaagd naar  

€ 800. Het gaat meestal om tijdelijke woonunits en € 800 is een redelijk bedrag dat goed 

aansluit bij de kosten. 

 Indien een aanvrager zijn verleende omgevingsvergunning niet gebruikt maar intrekt, wordt 

25% van de legeskosten gerestitueerd omdat er geen bouwtoezicht plaats hoeft te vinden. 

 In de legesverordening is op dit moment nog een separaat bedrag opgenomen indien 

aanvragers aanvullende gegevens moeten overleggen. Dit wordt geschrapt omdat het bij 

bijna elke aanvraag het geval is. Aanvragers betalen voor het in behandeling nemen van 

hun aanvraag en dit is een onderdeel daarvan.  

 Het legesbedrag voor grote planologische afwijkingsprocedures bedraagt momenteel nog  

€ 12.500. Dat is een fors bedrag waarvoor we in het verleden gemiddeld genomen ook 

overeenkomstige kosten tegenover stelden. We zijn inmiddels in staat om, door 

verdergaande standaardisering en efficiëntere werkprocedures, de kosten te verlagen en is  

dat in het aangepaste legesbedrag van € 10.500,00 tot uiting gebracht.     

 Het komt voor dat eigenaren van monumentale panden soms een vergunning moeten 

aanvragen, en dus leges moeten betalen, waar eigenaren van niet-monumentale panden 
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dat niet hoeven. Bijvoorbeeld in geval van een aanvraag. Voor die situaties zijn de leges 

geschrapt.  

 Er was een legesbepaling voor het overdragen van een omgevingsvergunning, maar deze is 

vergunningsvrij en heeft daarmee geen grondslag voor legesheffing. Dit artikel is daarom 

verwijderd.  

 

 Marktgelden  

De verordening marktgelden is van toepassing op de zaterdagmarkt aan de Hoofdstraat in 

Hoogezand en het oude model van Hoogezand-Sappemeer is zodoende gebruikt voor de nieuwe 

verordening. De verordening marktgelden van voormalig Menterwolde is vervallen; op deze (en 

andere) locaties is sprake van standplaatsen en een aanvraag daarvoor wordt belast via de 

legestabel.   

 

 Liggelden  

De verordening van voormalig Menterwolde, die nog rechtskracht had vanwege de Wet arhi,  is 

omgezet naar een verordening van Midden-Groningen. Het belastbaar feit blijft –vooralsnog- 

beperkt tot de haven van Zuidbroek. De tarieven zijn nu geïndexeerd en, vanwege het incasseren 

aan de boot, afgerond op hele euro’s. Een visienota over toerisme is in voorbereiding, waarin ook 

aandacht is voor waterrecreatie. Aan de hand van deze nota zal worden ingezoomd op liggelden in 

de gemeente. 

 

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 belastingverordeningen is noodzakelijk om in 2020 de begrote 

belastingopbrengsten te realiseren. In de belastingverordeningen 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, zullen de belastingverordeningen door u moeten worden vastgesteld, zodat de heffing 

kan plaatsvinden op basis van de juiste tarieven.  

6. Kanttekeningen en risico’s 

De voorliggende Verordeningen dienen vóór 31 december 2019 te zijn vastgesteld en gepubliceerd. 

 

7. Financiële paragraaf 
Het tarief van de Toeristenbelasting is verhoogd met € 0,02. De tarieven van Leges zijn met 1,7% 

verhoogd (met uitzondering van wettelijk vastgestelde tarieven en bouwleges).   

8. Communicatie 

Het raadsbesluit tot vaststelling van de belastingverordeningen wordt gepubliceerd in het 

weekblad, 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. 

 

 

http://www.overheid.nl/
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9. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De belastingverordeningen zijn opgesteld in overeenstemming met de modelverordening van de 

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

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Heffingsverordeningen 
2 Paragraaf Lokale Heffingen (Programmabegroting 2020)  

 


