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Samenvatting:
Voor de onroerend zaakbelasting wordt voorgesteld deze te verhogen conform de
consumentenprijsindex (CPl) zoals gepubliceerd door het CBS in januari in het jaar
voorafgaand aan de begroting. De indexering voor 2021 bedraagt 1,80o/o (CPl januari 2020).
De tarieven worden daarnaast aangepast om de geraamde extra opbrengst OZB op
niet-woningen voor 2021van € 100.000 te realiseren overeenkomstig de besluitvorming in de
Kadernota 2019. De OZB tarieven voor niet- woningen in Beemster zijn vanwege de
jarenlange koppeling aan het tarief van woningen relatief laag geweest. ln het kader van de
aanstaande fusie en belastingharmonisatie worden de tarieven stapsgewijs verhoogd.
Verhoging naar het niveau van Purmerend betekent in totaal een bate van € 265.000
structureel ten opzichte van 2019.
De indexering van 1,80o/o geldt tevens voor de overige belastingen, rechten, heffingen en
leges tenzij sprake is van een (van rijkswege) gemaximeerd tarief of een maximaal
kostendekkend tarief. Van een aantal artikelen uit de legesverordening wordt voorgesteld deze
redactioneel te wijzigen. Een toelichting op deze wijzigingen is bij dit voorstel gevoegd.
Met betrekking tot de afvalstoffenheffing wordt voorgesteld het tarief voor de
éénpersoonshuishoudens te wijzigen van € 232,56 in €240,48 en het tarief voor de
meerpersoonshuishoudens te wijzigen van € 327,48 in € 339,24. Voor een extra container
wordt voorgesteld deze te wijzigen van € 151,80 in € 157,20. Voor de rioolheffing wordt
voorgesteld het tarief te wijzigen van € 222,96 in € 247,08. De stijging van de rioolheffing is
conform de berekeningen van het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2023.
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Middenbeemster, 27 oktober 2020

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
De gemeenteraad moet elk jaar de hoogte van de gemeentelijke belastingen per 1 januari

vaststellen.

Oplossingsrichtingen

:

Alqemeen
Voor de onroerend zaakbelasting wordt voorgesteld deze te verhogen conform de
consumentenprijsindex (CPl) zoals gepubliceerd door het CBS in januari in het jaar
voorafgaand aan de begroting. De indexering voor 2021 bedraagt 1,80o/o (CPl januari 2020).
De tarieven worden daarnaast aangepast om de geraamde extra opbrengst OZB op
niet-woningen voor 2021 van € 100.000 te realiseren overeenkomstig de besluitvorming in de
Kadernota 2019. De OZB tarieven voor niet- woningen in Beemster zijn vanwege de
jarenlange koppeling aan het tarief van woningen relatief laag geweest. ln het kader van de
aanstaande fusie en belastingharmonisatie worden de tarieven stapsgewijs verhoogd.
Verhoging naar het niveau van Purmerend betekent in totaal een bate van € 265.000
structureel ten opzichte van 2019.
De indexering van 1,80o/o geldt tevens voor de overige belastingen, rechten, heffingen en
leges tenzij sprake is van een (van rijkswege) gemaximeerd tarief of een maximaal
kostendekkend tarief.
Wet Waarderinq onroerende zaken
De gemeente Beemster dient net als alle andere gemeenten jaarlijks alle woningen en
niet-woningen te voozien van een actuele WOZ-waarde. Deze WOZ-waarde vormt de
grondslag van de heffing van de onroerende zaakbelastingen (OZB) en roerende woon- en
bedrijfsruimte belastingen (RZB). De waardepeildatum waarop de WOZ-waarde bepaald
wordt, ligt altijd op 1 januari van het voorgaande jaar. Voor het belastingjaar 2021 is de
waardepeildatum dan ook 1 januari 2020. De taxatie- c.q. waarderingswerkzaamheden zijn net als bij veelandere gemeenten momenteel in volle gang. De aanslag onroerende
zaakbelasting wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. Het is wettelijk
verplicht dat de raad de percentages die de grondslag vormen voor deze heffing, vaststelt in
het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar. Zodra de definitieve uitkomsten van de
henryaardering bekend zijn, worden de heffingspercentages berekend. De percentages
worden via een afzonderlijk voorstel aangeboden voor vaststelling in de raadsvergadering
van 22 december 2020.
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a. Leoes
Voorgesteld wordt om de legestarieven te verhogen met 1,80o/o met uitzondering van de
tarieven die door het Rijk worden vastgesteld. Van een aantal artikelen uit de
legesverordening wordt voorgesteld deze redactioneel te wijzigen.
Hieronder is een opsomming van de wijzigingen weergegeven:
Wijziging 1. Tarieven vergunningen op basrs van de APV
Het tarief m.b.t. leges voor loterijen is aangepast. Daarnaast is het artikel met betrekking
tot ontheffing inrijverbod vereenvoudigd en hiermee aangepast aan de praktijksituatie. Het
tarief voor een loterijvergunning wijzigt van € 96 naar € 47 omdat voor het in behandeling
nemen van een loterijvergunning ongeveer evenveel tijd nodig is als bij een beschikking
van algemene aard. Het tarief is hierdoor naar beneden bijgesteld.
Wijziging 2. Minimumbedragen bepaalde activiteiten
Voor een tweetal activiteiten zijn minimumbedragen opgenomen, omdat het voorkomt dat
bij bepaalde aanvragen het uiteindelijke tarief niet in verhouding staat tot het geleverde
werk van de gemeente. Dit is van toepassing op de volgende activiteiten:
wijzigingomgevingsvergunningen;
achteraf ingediende aanvraag
ln beide gevallen is een minimumtarief opgenomen van €221,70. Dat is overeenkomend
met het minimumbedrag van een omgevingsvergunning.

-

Wijziging 3. Marktstand plaatsen
De vergunningen in Beemster voor de vrijdagmarkt zijn voor onbepaalde tijd afgegeven.
Voor de tijdelijke markten wordt een evenementenvergunning afgegeven. Het hoofdstuk
Marktstandplaatsen kan daarom voor 2021 vervallen. ln 2022 worden de vergunningen
voor de vrijdagmarkt in overleg met de ondernemers vernieuwd.
Wijziging 4. Overige
Er zr¡n op diverse plekken redactionele wijzigingen doorgevoerd voor de leesbaarheid en
de praktische toepassing.
Een toelichting van deze wijzigingen is bij dit advies gevoegd
Riibewiis
Vanaf 2014wordt door het Rijk een maximumtarief voor een rijbewijs vastgesteld. Het
maximumtarief 2021 is nog niet bekend. Het tarief 2021wordt via een afzonderlijk voorstel
aangeboden voor vaststelling in de raadsvergadering van 22 december 2020.
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Reisdocumenten
Het Rijk bepaald jaarlijks de maximale tarieven voor reisdocumenten. Deze tarieven zijn nog
niet bekend. De tarieven 2021 worden via een afzonderlijk voorstel aangeboden voor
vaststelling in de raadsvergadering van 22 december 2Q20.
b. Atual
Voor de afvalstoffenheffing wordt voorgesteld de tarieven als volgt te wijzigen:
het tarief voor de éénpersoonshuishoudens wijzigt van € 232,56 in € 240,84.
het tarief voor de meerpersoonshuishoudens wijzigt van € 327,48 in € 339,24.
het tarief voor een extra container wijzigt van € 151,80 in € 157 ,20.
De stijging wordt veroorzaakt door enerzijds de toename van de hoeveelheid te verbranden
restafval en de hogere venruerkingskosten van diverse stromen van de milieustraat en
anderzijds door de lagere inkomsten van sommige afval stromen zoals papier, of extra kosten
die in rekening gebracht worden voor afval stromen waar momenteel geen of een hele
slechte afzetmarkt voor is.

-

c. Rioolheffino
Voor de rioolheffing wordt voorgesteld het tarief te wijzigen van € 222,96 in € 247,08.
De stijging van de tarieven is conform de berekeningen van het vastgestelde Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) 201 8-2023.
d. Beqrafenisrechten
Voorgesteld wordt de tarieven te verhogen met 1,80o/o
e. Toeristenbelastinq
Voorgesteld wordt het tarief van € 2,20 te verhogen met 1,8% en naar boven af te ronden op
€ 0,05. Het tarief wijzigt van € 2,20 in €.2,25.

Meetbare doelstelli ngen

:

Niet van toepassing.

nanciële consequenties/risico's :
Venruerkt in de ontwerp programmabegroting
Fi

Gommunicatie:
De belastingtarieven worden bekendgemaakt op internet via Overheid.nl en tevens in een
huis-aan-huis blad.

Relatie met fusie:
De tarieven onroerend zaakbelasting niet-woningen worden verhoogd om de geraamde extra
opbrengst OZB op niet-woningen voor 2021 van € 100.000 te realiseren overeenkomstig de
besluitvorming in de Kadernota 2019 vorig jaar.
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De OZB tarieven voor niet- woningen in Beemster zijn vanwege de jarenlange koppeling aan
het tarief van woningen relatief laag geweest. ln het kader van de aanstaande fusie en
belastingharmonisatie worden de tarieven stapsgewijs verhoogd. Verhoging naar het niveau
van Purmerend betekent in totaal een bate van € 265.000 structureel ten opzichte van 2019.

Monitoring/evaluatie:
Niet van toepassing.

Voorstel:
Met ingang van 1 januari 2021:
1. De tarieven met 1,80% te verhogen met uitzondering van de afvalstoffenheffing, de
rioolheffing, de tarieven die jaarlijks door de Rijksoverheid worden bepaald zoals de
tarieven voor reisdocumenten, het tarief voor een akte uit de registers van de
burgerlijke stand en een aantal tarieven van het onderdeel omgevingsvergunningen,
ruimtelijke ordening.
2. Het tarief afvalstoffenheffing voor:
de éénpersoonshuishoudens te wijzigen van € 232,56 in€240,84;
de meerpersoonshuishoudens te wijzigen van € 327,48 in € 339,24;
een extra container te wijzigen van € 151 ,80 in € 157,20.
3. Het tarief voor de rioolheffing te wijzigen van € 222,96 in €247,08.
4. De begrafenisrechten te verhogen met 1,80o/o.
5. Het tarief voor de toeristenbelasting te wijzigen van € 2,20 in€2,25.

-

ll. De hierbij behorende verordeningen

llen vast te stellen

en
b

meester en wethouders van Beemster,

H.C. Heerschop
burgemeester

c.

Biilaqen:
Raadsbesluit
Verordeningen en tarieventabellen
Toelichting wijziging legesverordening

-
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2020,

BESLUIT:
I

Met ingang van 1 januari 2021:
1. De tarieven met 1 ,80% te verhogen met uitzondering van de afualstoffenheffing, de
rioolheffing, de tarieven die jaarlijks door de Rijksoverheid worden bepaald zoals de
tarieven voor reisdocumenten, het tarief voor een akte uit de registers van de burgerlijke
stand en een aantal tarieven van het onderdeel omgevingsvergunningen, ruimtelijke
ordening.
2. Het tarief afvalstoffenheffing voor:
de éénpersoonshuishoudens te wijzigen van € 232,56in€240,84;
de meerpersoonshuishoudens te wijzigen van € 327,48 in €.339,24;
een extra container te wijzigen van € 151 ,80 in € 157 ,20.
3. Het tarief voor de rioolheffing te wijzigen van € 222,96 in €247,08.
4. De begrafenisrechten te verhogen met 1,80o/o.
5. Het tarief voor de toeristenbelasting te wijzigen van € 2,20 in € 2,25.

-

il
Hiervoor de volgende verordeningen en tarieventabellen vast te stellen:
Legesverordening2O2l;
Tarieventabel legesverordening 2021;
Verordening afvalstoffenheffing 2021;
Tarieventabel afvalstoffenheffing 2021;
Verordening rioolheffing202l;
Tarieventabel rioolheffing 2021;
Verordening begrafenisrechten 2021;
Tarieventabel begrafenisrechten 2021;
Verordening toeristenbelasting 2021;
Tarieventabeltoeristenbelasting 2021.

-

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 10 november 2020

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman

griffier
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