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Belastingverordeningen 2018 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
Het vaststellen van belastingverordeningen 2018. 

 

 

Gevraagde besluit 
Akkoord gaan met de volgende belastingverordeningen: 

A.   De verordening op de heffing en invordering onroerende-zaakbelastingen 2018 

B.   De verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing 2018 

C.    De verordening op de heffing en invordering rioolheffing 2018 

D.   De verordening op de heffing en invordering leges 2018 

E.    De verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2018 

F.    De verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2018 

G.     De verordening op de heffing en invordering campergeld 2018 

H.     De verordening op de heffing en invordering recht standplaats woonwagen 2018 

I.    De verordening op de heffing en invordering marktgelden 2018 

J.    De verordening op de heffing en invordering lig- en kadegelden 2018 

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

charterschepen 2018 

 

Aanleiding  
In de paragraaf “Lokale heffingen” van de begroting 2018 is aangegeven hoeveel inkomsten er zijn 

geraamd voor de diverse heffingen. Om in 2018 daadwerkelijk deze inkomsten te kunnen generen, 

moeten de belastingverordeningen worden aangepast.  

 

De volgende belastingverordeningen ontvangt u in een separaat raadsvoorstel. De motivering van 

deze verordeningen is dusdanig uitgebreid dat het niet gewenst is om deze in dit raadsvoorstel op te 

nemen.  

L.    De verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting 2018 

M.   De verordening op de heffing en invordering forensenbelasting 2018 

 

Belang 
U ontvangt dit voorstel, omdat u het aangewezen orgaan bent om belastingverordeningen vast te 

stellen, te wijzigen en in te trekken. 

 

Centrale vraag 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de geraamde opbrengsten worden gegenereerd. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De voorgestelde belastingverordeningen moeten resulteren in het kunnen opleggen van aanslagen 

gemeentelijke heffingen met de juiste tarieven. 

Raadsvoorstel 
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Kader 
• In de begroting 2018 zijn de geraamde opbrengst van de belastingverordeningen opgenomen. 

Hierbij is uitgegaan van een trendmatige verhoging van 1,4%. Begin oktober is bekend geworden 

dat het consumenten prijsindex (CPI) cijfer uit de Macro Economische Verkenning (MEV) van 

september 1,3% is. Er is afgesproken dat we dit cijfer aanhouden. 

• De verschillende belastingverordeningen zijn mogelijk op grond van de artikels uit hoofdstuk XV 

van de Gemeentewet. 

 

 

Argumentatie 

 
A. Verordening op de heffing en invordering onroerende-zaakbelastingen 2018 

 

In de begroting 2018 is in totaal (inclusief de inflatie van 1,3%, de afdracht wegenheffing aan het 

Hoogheemraadschap, het accommodatiebeleid en het Ondernemersfonds Schagen) een bedrag 

van € 10.013.721 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-2017 OZB-2018 

Tarief eigenaren woningen  0,1406% 0,1373% 

Tarief eigenaren niet-woningen 0,2144% 0,2220% 

Tarief gebruikers niet-woningen 0,1578% 0,1557% 

 
B. Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing 2018 

 

In 2017 heeft gemeente Schagen de dienstverleningsovereenkomst met de HVC vernieuwd. Deze 

nieuwe dienstverleningsovereenkomst is wederom voordelig, maar heeft wel een hoger kostenniveau 

dan de vorige dienstverleningsovereenkomst. Hierdoor moeten de tarieven stijgen. 

 

De hieronder genoemde tarieven 2018 worden voorgesteld: 

     tarieven 2017 tarieven 2018     

eenpersoonshuishouden  € 218,00  € 228,00 

twee- en driepersoonshuishouden € 257,00  € 267,00 

meer dan driepersoonshuishouden € 279,00  € 289,00 

extra container   € 136,00  € 140,00 

 

C. Verordening op de heffing en invordering rioolheffing 2018 

 

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

stijging van € 10,- van het tarief voor 2018. 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 2018 niet noodzakelijk is. Het nieuwe GRP van 2017 geeft tevens geen aanleiding 

voor een tariefstijging in 2018. Voorgesteld wordt om de tarieven voor de rioolheffing niet te wijzigen 

ten opzichte van 2017.  

 

Het nieuwe GRP laat zien dat het tarief in de periode 2019-2021 met € 10 per jaar zal stijgen. Daarna 

stijgt het met € 15 per jaar tot het kostendekkend tarief van € 250,-. Jaarlijks wordt aan de hand van 

de gerealiseerde investeringen in het voorgaande jaar bepaald of de tariefstijging noodzakelijk is. 

 

Voor de duidelijkheid richting de burgers om te weten welke tarieven in 2018 gelden, ontvangt u toch 

een verordening om vast te stellen, deze verordening draagt de naam ‘Verordening rioolheffing 

2018’. 
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Het tarief 2018 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 2018 

 

De tariefstijging betreft een trendmatige verhoging van 1,3%. Zoals onder ‘Kader’ aangegeven is de 

daadwerkelijke inflatie geen 1,4%. Het verschil in de verwachte opbrengst is gering. De opbrengst is 

tevens afhankelijk van het soort en aantal en aanslagen precariobelasting. Dit wordt gemonitord en 

indien noodzakelijk verwerkt in de tussen rapportage 2018. 

 

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 slechts voorlopige 

gegevens beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn opgenomen in de tarieventabel 2018. Indien deze 

gegevens toch wijzigen kan het college deze aanpassen door de reikwijdte van artikel 10 van deze 

verordening. 

 

De leges voor een ontheffing strandslagen is in 2017 opgelegd op basis van artikel 1.18.1 van de 

tarieventabel. Voor deze ontheffing bestaat echter ook de behoefte voor een dag, maand of een 

seizoenpas. Daarom zijn de artikelen 1.18.1.2 t/m 1.18.1.2.4 aan de tarieventabel toegevoegd.  

 

Titel 2 

Het tarief van artikel 2.2.1 is verlaagd van € 666,60 naar € 450,-, dit in verband met een aangepaste 

werkwijze. Artikel 2.2.2 valt nu ook onder artikel 2.2.1. 

 

Titel 3 

Artikel 3.1.3.1 en 3.1.3.2 zijn toegevoegd aan de tarieventabel, dit om ervoor te zorgen dat de 

aanvraag voor een volgende leidinggevende een gehalveerd tarief is. Dit is mogelijk, omdat we 

hiervoor minder werkzaamheden doen. 

Artikel 3.1.5 is toegevoegd aan de tarieventabel. Hierin wordt de mogelijkheid voor een meerjaren-

vergunning voor ten hoogste 5 jaren geboden als bedoeld in artikel 3.1.4. Het tarief van artikel 3.1.4 

wordt verhoogd van € 30,70 naar € 93,30. 

 

Tijdens de commissie Bestuur van 21 juni 2017 is een notitie behandeld om geen leges meer te heffen 

voor evenementen. Hier was de commissie het mee eens. Daarom zijn de artikelen 3.2.1.1 t/m 3.2.1.3 

vervallen. Tevens zijn in hoofdstuk 2 de woorden evenement(en)  verwijderd of vervangen door 

activiteit, zodat we leges kunnen blijven heffen een markt als bedoeld in artikel 2: 25 van de 

Algemene plaatselijke verordening. In de begroting is al rekening gehouden met de lagere 

opbrengst. 

 

E. Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2018 

 

De tariefstijging betreft een trendmatige verhoging van 1,3%. Zoals onder ‘Kader’ aangegeven is de 

daadwerkelijke inflatie geen 1,4%. Hierdoor is de verwachte opbrengst € 100 lager.  De opbrengst is 

tevens afhankelijk van het soort en aantal en aanslagen precariobelasting. Dit wordt gemonitord en 

indien noodzakelijk verwerkt in de tussen rapportage 2018. 

 

Het tarief voor het hebben van buizen, leidingen, kabels, kokers of soortgelijke voorwerpen ten 

behoeve van het transport of distributie van nutsvoorzieningen blijft € 2,28 per strekkende meter, per 

jaar. De precariobelasting op nutsbedrijven is per 1 juli 2017 afgeschaft. Wij vallen onder de 

overgangsregeling zodat we tot 1 januari 2022 deze belasting mogen heffen op basis van het tarief 

zoals dat gold op 10 februari 2016. 
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Tijdens de commissie Bestuur van 21 juni 2017 is net als bij de leges, voorgesteld om geen 

precariobelasting meer te heffen voor evenementen. Daarom zijn de tarieven uit de tabel behorende 

bij de Verordening precariobelasting 2018 onder punt E komen te vervallen. In de begroting is al 

rekening gehouden met de lagere opbrengst. 

 

 

F. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 

 

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. 

 

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

1,3%. 

 

G. Verordening op de heffing en invordering van campergeld 2018 

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

gemeente incasseert, tot stand gekomen. De tarieven voor de campers zijn per nacht. Het tarief voor 

de personen-/bestelauto’s, aanhangwagens/trailers is per etmaal.  

  

De hieronder genoemde tarieven 2018 worden voorgesteld: 

     tarieven 2017 tarieven 2018     

camper tot 8 meter  € 7,50  € 9,50 

camper vanaf 8 meter  € 11,00  € 14,50 

personen-/bestelauto’s,  

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

 

H. Verordening op de heffing en invordering recht standplaats woonwagen 2018 

 

De tariefstijging betreft een trendmatige verhoging van 1,3%. Zoals onder ‘Kader’ aangegeven is de 

daadwerkelijke inflatie geen 1,4%. Het verschil in de verwachte opbrengst is zeer gering. 

 

I. Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2018 

 

De tariefstijging betreft een trendmatige verhoging van 1,3%. Zoals onder ‘Kader’ aangegeven is de 

daadwerkelijke inflatie geen 1,4%. Het verschil in de verwachte opbrengst is zeer gering. 

 

J. Verordening op de heffing en invordering van lig- en kadegelden 2018 

 

De tariefstijging betreft een trendmatige verhoging van 1,3%. Zoals onder ‘Kader’ aangegeven is de 

daadwerkelijke inflatie geen 1,4%. Het verschil in de verwachte opbrengst is zeer gering. 

 

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

charterschepen 2018 

 

In overleg met de Stichting Recreatiehaven Schagen, welke het liggeld voor de gemeente incasseert, 

is de tarieventabel behorende bij deze verordening aangepast. 
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Maatschappelijk draagvlak 
Niet van toepassing. 

 

Financiële consequenties 
• De financiële consequenties zijn verwerkt in de begroting 2018.  

• De raad kan besluiten tot andere tarieven, maar dan wordt afgeweken van de uitgangspunten 

zoals die verwoord zijn in de Nota van uitgangspunten en de begroting. 

 

 

Communicatie van het besluit 
• De verordeningen worden op de gebruikelijke wijze via internet gepubliceerd.  

 

 

Realisatie van het besluit 
• In de rapportages en rekening 2018 wordt verantwoording afgelegd. 

 

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: 

 


