
Registratienr. 16.101384  GISELLEB  Raadsvoorstel en -besluit 

*16.101384*   
 

 Relatie met:  

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 1 van 5 
 

 

 

 

  

 

  Raadsvergadering van 13 december 2016 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

25 oktober 2016 

G. Benit 

0224 – 210 664 

Belastingverordeningen 2017 

Domein Burger en Bestuur 

16.101384 

 

 

Samenvatting 

In de paragraaf “Lokale heffingen” van de begroting 2017 is aangegeven hoeveel inkomsten er zijn 

geraamd voor de diverse heffingen en zijn al een aantal tarieven aangegeven om deze inkomsten te 

kunnen genereren.  

 

Om in 2017 daadwerkelijk deze inkomsten te kunnen generen, moeten de belastingverordeningen 

worden aangepast.  

 

 

Waarom dit voorstel 

 

1. De tarieven van de diverse belastingverordeningen moeten worden aangepast om de 

gewenste inkomsten conform de begroting 2017 te kunnen genereren. 

 

Het gaat om de volgende belastingverordeningen: 

A.  De verordening op de heffing en invordering onroerende-zaakbelastingen 2017 

B.  De verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing 2017 

C.  De verordening op de heffing en invordering rioolheffing 2017 

D.  De verordening op de heffing en invordering leges 2017 

E.  De verordening op de heffing en invordering forensenbelasting 2017 

F.  De verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2017 

G.  De verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2017 

H.  De verordening op de heffing en invordering campergeld 2017 

I.  De verordening op de heffing en invordering recht standplaats woonwagen 2017 

J.  De verordening op de heffing en invordering marktgelden 2017 

K.  De verordening op de heffing en invordering lig- en kadegelden 2017 

L.  De verordening op de heffing en invordering liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en 

charterschepen 2017 

 

2. De bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van de belastingverordeningen ligt 

bij uw raad.  

 

 

 

 

 

Raadsvoorstel 
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Onderbouwing 

 

 
A. Verordening op de heffing en invordering onroerende-zaakbelastingen 2017 

 

In de begroting 2017 is in totaal (inclusief de inflatie van 0,5%, de afdracht wegenheffing aan het 

Hoogheemraadschap, het accommodatiebeleid en het Ondernemersfonds Schagen) een bedrag 

van € 9.870.001 geraamd aan inkomsten uit de onroerende zaakbelastingen. Het tarief is berekend, 

waarbij rekening is gehouden met de voorlopige uitkomsten van de herwaardering.  

 

Onderstaand treft u een overzicht van  de  percentages aan. 

     OZB-2016 OZB-2017 

Tarief eigenaren woningen  0,1421%   0,1406% 

Tarief eigenaren niet-woningen 0,2035%  0,2144% 

Tarief gebruikers niet-woningen 0,1514%  0,1578% 

 

B. Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing 2017 

 

Door de tariefstijgingen van de afgelopen jaren is het tarief in 2016 uitgekomen op 100% kosten- 

dekkend. Aangezien de begrote opbrengst niet meer mag zijn dan 100% van de begrote uitgaven, 

wordt voorgesteld om de tarieven voor de afvalstoffenheffing niet te wijzigen. 

 

De kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval zijn geraamd op € 4.879.543,-. 

De baten zijn geraamd op hetzelfde bedrag.  

 

De hieronder genoemde tarieven 2017 worden voorgesteld: 

     tarieven 2016 tarieven 2017     

eenpersoonshuishouden  € 218,00  € 218,00 

twee- en driepersoonshuishouden € 257,00  € 257,00 

meer dan driepersoonshuishouden € 279,00  € 279,00 

extra container   € 136,00  € 136,00 

 

C. Verordening op de heffing en invordering rioolheffing 2017 

 

In 2014 is het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Het dekkingsplan hierbij voorzag in een 

stijging van € 10,- van het tarief voor 2017. Door gewijzigde inzichten zijn de geplande investeringen uit 

het GRP slechts voor een deel of op andere wijze gerealiseerd. Het gevolg hiervan is dat een stijging 

van het tarief voor 2017 niet noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om de tarieven voor de rioolheffing 

niet te wijzigen ten opzichte van 2016. 

 

Het tarief 2017 voor het gebruikersdeel bedraagt: 

a. tot en met 99.750 m3 waterverbruik een tarief van € 150,- per eenheid van 350 m3 

gebruik, waarbij een gedeelte van 350 m3 als een volle eenheid wordt aangemerkt; 

b. vanaf 99.751 m3 waterverbruik een tarief van € 150,- per eenheid van 750 m3 gebruik, 

waarbij een gedeelte van 750 m3 als een volle eenheid wordt aangemerkt.  

 

D. Verordening op de heffing en invordering leges 2017 

 

In de begroting 2014 en 2015 is toegezegd dat er een onderzoek zou plaatsvinden naar de 

kostendekkendheid van de leges, zodat vanaf 2018 de leges kostendekkend en acceptabel zijn. 

Hierna staat per titel de kostendekkendheid aangegeven. Het volledige rapport treft u als bijlage bij 

dit raadsvoorstel aan.  
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Kostendekkendheid  Titel 

 92,71% 1 ‘Algemene dienstverlening’ 

 98,91% 2 ‘Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving’  

 75,17% 3 ‘Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn’  

 95,26% Totale kostendekking 

 

De tariefstijging betreft een trendmatige verhoging van 1%. 

 

Titel 1 

Het rijk stelt de tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen vast. Deze tarieven worden 

overgenomen. Op het moment van aanbieden van deze verordening heeft het rijk nog geen 

wijzigingen voor 2017 aangekondigd. Door de reikwijdte van artikel 10 van deze verordening is het 

college bevoegd deze aanpassing door te voeren. 

 

Titel 2 

Het tarief van artikel 7.1 is verlaagd en gelijkgesteld aan het tarief van artikel 5.8, omdat de 

werkzaamheden van deze verzoeken nagenoeg gelijk zijn. 

 

De agrarische beoordelingscommissie heeft zijn tarieven verhoogd. Deze tarieven zijn één op één 

overgenomen in hoofdstuk 3 omgevingsvergunning, artikel 3.1.3.1 t/m 3.1.3.5.  

 

E. Verordening op de heffing en invordering forensenbelasting 2017 

 

De forensenbelasting kent een tweetal tarieven. Een tarief voor stacaravans en een tarief voor 

(recreatie)woningen. Het tarief voor stacaravans is gelijk aan het forfaitaire tarief voor een vaste 

standplaats in de toeristenbelasting.  

 

Voor woningen geldt een percentage van de WOZ-waarde met een minimum en een maximum 

tarief. Voor deze grondslag is gekozen om met name voor de belastingplichtige in de voormalige 

gemeente Harenkarspel gefaseerd te laten groeien naar het tarief van de voormalige gemeente 

Zijpe. In de paragraaf “Lokale heffingen” is een routekaart opgenomen om gefaseerd te komen tot  

één vast tarief per woning. Vanaf 2018 zijn er dan nog twee tarieven, n.l. een tarief voor stacaravans 

en een tarief voor recreatiewoningen.  

 

Het tarief in 2017 voor stacaravans bedraagt € 229,68 

 

Het tarief in 2017 voor (recreatie)woningen bedraagt 0,47% met een minimum van  € 466,24 en een 

maximum van € 537,67. 

 

F. Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2017 

 

De tariefstijging betreft een trendmatige verhoging van 1%.  

 

Gelet op het wetsvoorstel voor het afschaffen van precariobelasting op kabels en leidingen is het 

tarief hiervan ongewijzigd. In het wetsvoorstel is namelijk een overgangsregeling opgenomen voor 

gemeenten die in 2015 precariobelasting hieven op kabels en leidingen. Deze gemeenten mogen die 

belasting blijven heffen tot 1 januari 2027. Om te bewerkstelligen dat de tarieven van deze 

precariobelasting niet verder stijgen, is in het wetsvoorstel bepaald dat medeoverheden ten hoogste 

het precariobelasting tarief op kabels en leidingen mogen heffen dat zij op 10 februari 2016 hieven tot 

uiterlijk tot 1 januari 2027. Het tarief voor het hebben van buizen, leidingen, kabels, kokers of soort-

gelijke voorwerpen ten behoeve van het transport of distributie van nutsvoorzieningen blijft dus € 2,28 

per strekkende meter, per jaar. 
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G. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 

 

In 2014 is de beheersverordening begraafplaatsen vastgesteld. Tevens is bepaald dat we naar 100% 

kostendekkendheid in 2018 gaan groeien.  

 

Dit betekent dat het tarief tot en met 2018 voor het verlenen van het uitsluitend recht op een 

particulier graf voor een periode van 20 jaar als volgt stijgt: 

 

tarief 2015 tarief 2016 tarief 2017 tarief 2018 

€ 1.470 € 1.595 € 1.720 € 1.840 

 

Alle overige tarieven van hoofdstuk 1 van de tabel behorende bij de verordening lijkbezorgings-

rechten hebben als uitgangspunt het bovenstaande tarief. 

 

Daarnaast is hoofdstuk 1 aangevuld met een tarief voor de periode van 10 jaar voor het verlenen van 

het recht op een urnengraf, een asbus of urn in een particuliere urnennis, en een particulier 

urnenmonument, respectievelijk artikel 1.1.6, 1.1.8 en 1.1.10. Bij een graf waarin een lichaam is 

begraven hebben we te maken met een grafrust van 20 jaar. Bij een urn is deze periode van rust niet 

aan de orde. Vanuit de Dorpsraad Petten hebben we vernomen dat er vraag is naar deze 

voorgestelde optie. 

 

De tarieven uit de hoofdstukken 2 t/m 5 van deze tabel stijgen met een trendmatige verhoging van 

1%. 

 

H. Verordening op de heffing en invordering van campergeld 2017 

 

De tarieven zijn met de Stichting Recreatiehaven Schagen, welke het campergeld voor de gemeente 

incasseert, doorgenomen en we hebben geconcludeerd dat de tarieven marktconform zijn. Naar 

aanleiding hiervan wordt u voorgesteld om de tarieven ten opzichte van 2016 ongewijzigd te laten. 

De tarieven voor de campers zijn per nacht. Het tarief voor de personen-/bestelauto’s, 

aanhangwagens/trailers is per etmaal. 

  

De hieronder genoemde tarieven 2017 worden voorgesteld: 

     tarieven 2016 tarieven 2017     

camper tot 8 meter  € 7,50  € 7,50 

camper vanaf 8 meter  € 11,00  € 11,00 

personen-/bestelauto’s,  

aanhangwagens/trailers  € 5,00  € 5,00 (van 1 mei tot 1 september) 

 

I. Verordening op de heffing en invordering recht standplaats woonwagen 2017 

 

De tariefstijging betreft een trendmatige verhoging van 1%. 

 

J. Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017 

De tarieven zijn gewijzigd met een trendmatige verhoging van 1%.  

 

Tevens stellen we u voor om de tarieven voor het innemen van een standplaats op de Westfriese 

markt en de weekmarkt in Schagen te verhogen ten behoeve van de marktcommissie en de 

Westfriese Folklore.  

 

De marktkooplieden betalen jaarlijks een bijdrage aan de marktcommissie en de Westfriese Folklore. 

Deze bijdrage werd veelal geïncasseerd door de marktmeester, waardoor de marktmeester contant 

geld bij zich had op de markt. Om de geldstromen beter te laten lopen stellen wij u voor om deze 

bijdrage op te nemen in de tarieven van de marktgelden. 
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De markt in het centrum van Schagen is verdeeld in twee delen. Een deel van de marktkooplieden 

staat het gehele jaar op de markt. Zij worden het gehele jaar gezien als weekmarkt en betalen een 

bijdrage van € 180 per jaar, waarvan € 100 voor de marktcommissie en € 80 voor de Westfriese 

Folklore. In overleg met de marktkooplieden wordt u voorgesteld om de bijdrage aan de 

marktcommissie over 52 weken te verdelen en de bijdrage aan de Westfriese Folklore te verdelen 

over de 10 weken gedurende de Westfriese Folklore.  

Hierdoor zullen de tarieven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt als volgt zijn: 

- tijdens de Westfriese Folklore: 9,- (basis) + 1,92 (marktcommissie) + 8,- (Westfriese Folklore)   €   18,92 

- tijdens de overige dagen: 9,- (basis) + 1,92 (marktcommissie)          €   10,92 

- per jaar: 309,20 (basis) + 100,-(marktcommissie) + 80,- (Westfriese Folklore)   € 489,20 

 

Gedurende 10 weken in de zomer wordt de markt vergroot. Dit deel is de Westfriese markt, de 

marktkooplieden die op dit deel staan betalen een bijdrage van € 150 aan de marktcommissie en de 

Westfriese Folklore. Wanneer deze bijdrage wordt opgenomen in het tarief voor de marktgelden, dan 

wordt het tarief voor het innemen van een standplaats: 

- op de Westfriese markt: 9,- (basis) + 15,- (marktcommissie en Westfriese Folklore) € 24,00     

 

Aangezien de tarieven per kwartaal en per half jaar niet gebruikt worden, zijn deze uit de verordening 

verwijderd. 

 

K. Verordening op de heffing en invordering van lig- en kadegelden 2017 

 

De tariefstijging betreft een trendmatige verhoging van 1%. 

 

L. Verordening op de heffing en invordering van liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en 

charterschepen 2017 

 

De tarieven zijn met de Stichting Recreatiehaven Schagen, welke het liggeld voor de gemeente 

incasseert, doorgenomen en we hebben geconcludeerd dat de tarieven marktconform zijn met 

uitzondering van de grote vaste ligplaatsen. Naar aanleiding hiervan wordt u voorgesteld om de 

tarieven voor een vaste ligplaats met een boxmaat vanaf 11 x 3,3 meter te verlagen en de overige 

tarieven ten opzichte van 2016 ongewijzigd te laten. De tarieventabel behorende bij deze 

verordening is hierop aangepast. 

 

Financiën 
De inkomsten uit de diverse heffingen zijn verwerkt in de begroting 2017. In de paragraaf “Lokale 

heffingen” is een overzicht van de inkomsten per belastingsoort opgenomen. 

 

Vervolgtraject 

De verordeningen worden op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 


