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Samenvatting 

In de paragraaf “Lokale heffingen” van de begroting 2016 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 2016 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 2016 te kunnen genereren. 

 

Het gaat om de volgende belastingverordeningen: 

A.  De verordening op de heffing en invordering onroerende-zaakbelastingen 2016 

B.  De verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing 2016 

C.  De verordening op de heffing en invordering rioolheffing 2016 

D.  De verordening op de heffing en invordering leges 2016 

E.  De verordening op de heffing en invordering forensenbelasting 2016 

F.  De verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2016 

G.  De verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2016 

H.  De verordening op de heffing en invordering campergeld 2016 

I.  De verordening op de heffing en invordering recht standplaats woonwagen 2016 

J.  De verordening op de heffing en invordering marktgelden 2016 

K.  De verordening op de heffing en invordering lig- en kadegelden 2016 

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

charterschepen 2016 

 

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

bij uw raad.  

 

  

Raadsvoorstel 



Onderbouwing 

 
A. Verordening op de heffing en invordering onroerende-zaakbelastingen 2016 

 

In de begroting 2016 is in totaal (inclusief afdracht wegenheffing aan het Hoogheemraadschap en 

het Ondernemersfonds Schagen) een bedrag van € 8.848.728 geraamd aan inkomsten uit de 

onroerende zaakbelastingen. Het tarief is berekend, waarbij rekening is gehouden met de voorlopige 

uitkomsten van de herwaardering. Daarnaast is voor de berekening van het tarief voor het gebruik 

niet-woningen rekening gehouden met 3% leegstand. Overigens is bij de berekening van het tarief 

geen rekening gehouden met nieuw gebouwde woningen. De opbrengst van de nieuw gebouwde 

woningen is minimaal en valt deels weg tegen de OZB verlagingen naar aanleiding van gegrond 

verklaarde WOZ-bezwaren. Tevens wordt dit deel van de extra opbrengsten gebruikt voor de 

aanleg/inrichting van de nieuwe wijken. In 2015 ging het om 140 nieuw gebouwde woningen met een 

totale opbrengst aan OZB van € 27.487, dit is 0,3% ten opzichte van de begroting 2015. In 2014 ging 

het om 71 woningen met een totale opbrengst aan OZB van € 18.918, dit is 0,2% ten opzichte van de 

begroting 2014.     

 

Onderstaand treft u een overzicht van  de  percentages aan. 

     OZB-2015 OZB-2016 

Tarief eigenaren woningen  0,1292%   0,1303% 

Tarief eigenaren niet-woningen 0,1737%  0,1867% 

Tarief gebruikers niet-woningen 0,1330%  0,1389% 

Afhankelijk van de besluitvorming over het accommodatiebeleid komt er 9% op de reeds geraamde 

inkomsten. Het bedrag aan inkomsten wordt dan € 9.645.114.  

 

Onderstaand treft u een overzicht van  de  percentages aan inclusief de verhoging van 9% i.v.m. het 

accommodatiebeleid. 

     OZB-2015 OZB-2016 

Tarief eigenaren woningen  0,1292%   0,1421% 

Tarief eigenaren niet-woningen 0,1737%  0,2035% 

Tarief gebruikers niet-woningen 0,1330%  0,1514% 

 

Wanneer de besluitvorming rondom het accommodatiebeleid tot een ander stijgingspercentage 

leidt, wordt dit voorstel staande de vergadering in overeenstemming gewijzigd. 

 

B. Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing 2016 

 

Het uitgangspunt bij deze heffing is 100% kostendekkend. Om de afvalstoffenheffing in 2016 

kostendekkend te laten zijn, moet deze heffing stijgen. De afgelopen jaren werd een deel van de 

kosten nog gedekt uit de reserve afvalstoffenheffing. Deze is nu nagenoeg leeg. Verder is deze stijging 

noodzakelijk om het gevolg van jaarlijkse indexatie, de (nieuwe) afvalstoffenbelasting op te vangen. 

Sinds 1 januari 2015 heft de rijksoverheid afvalstoffenbelasting op restafval. De gemeente belast deze 

afvalstoffenbelasting vervolgens rechtstreeks door in de individuele afvalstoffenheffing. Vorig jaar 

werd voor 2016 een stijging van het tarief met € 10,- per huishouden voorspeld. Door de 

afvalstoffenbelasting wordt dit nu € 20,-. 

 

De kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval zijn geraamd op € 4.846.954,-. 

De baten zijn geraamd op hetzelfde bedrag.  

 

De hieronder genoemde tarieven 2016 worden voorgesteld: 

     tarieven 2015 tarieven 2016     

eenpersoonshuishouden  € 198,00  € 218,00 

twee- en driepersoonshuishouden € 237,00  € 257,00 

meer dan driepersoonshuishouden € 259,00  € 279,00 

extra container   € 116,00  € 136,00 



 

C. Verordening op de heffing en invordering rioolheffing 2016 

 

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

stijging van € 10,- van het tarief voor 2016. Omdat de investeringen in het riool achterblijven bij het 

GRP en omdat de afvalstoffenheffing € 10,- extra moet stijgen, wordt voorgesteld om de tarieven voor 

de rioolheffing niet te wijzigen. 

 

Het tarief 2016 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 2016  

 

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. U 

treft als bijlage de eerste bevindingen van dit onderzoek aan. Uit de eerste bevindingen blijkt het 

volgende: 

 

Kostendekkendheid  Titel 

 87,61% 1 ‘Algemene dienstverlening’ 

 99,28% 2 ‘Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving’  

 68,27% 3 ‘Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn’  

 

Voorgesteld wordt om de tarieven van Titel 2 niet te wijzigen gelet op de uitkomst van het onderzoek 

naar de kostendekkendheid van de leges. 

 

Titel 1 en 3 wijzigen met een trendmatige verhoging van 1,5%. 

 

Titel 1 

Het rijk stelt de tarieven voor reisdocumenten vast. Per 1 januari 2016 geldt eveneens een maximum 

tarief voor rijbewijzen. Deze tarieven worden overgenomen. Op het moment van aanbieden van 

deze verordening heeft het rijk nog geen wijzigingen voor 2016 aangekondigd. Door de reikwijdte van 

artikel 10 van deze verordening is het college bevoegd deze aanpassing door te voeren. 

 

Titel 1, hoofdstuk 17: Telecommunicatie 

Voor graafmeldingen vanaf 2.500 m1 is nu opgenomen dat deze op basis van een begroting gaan. 

 

Titel 3, hoofdstuk 2: Organiseren evenementen of markten en overige APV vergunningen. 

Voor evenementen kan gelet op het beleid voor de meerjarige evenementenvergunning een 

vergunning worden aangevraagd voor maximaal 5 jaar. Dit betekent dat een organisator van een 

evenement slechts één maal een vergunning hoeft aan te vragen en er slechts één maal leges in 

rekening worden gebracht. Het is echter niet reëel om slechts één maal leges in rekening te brengen. 

Ieder jaar zullen er immers werkzaamheden blijven om te toetsen of de afgegeven 

evenementenvergunning nog correct is. Overigens is het uitgangspunt om 100% kostendekkend te 

zijn. 

 

In de tarieventabel is daarom onder 3.2.1.9 opgenomen dat het tarief bij een aanvraag om een 

meerjarige evenementenvergunning 200% bedraagt. 

 

Naar aanleiding van een overleg over de meerjarige evenementenvergunning is gebleken dat artikel 

3.2.7 t/m 3.2.7.2.4 (vergunning voor kofferbakmarkt/braderie etc.) van de tarieventabel eigenlijk ook 

onder de evenementenvergunningen valt. De artikelen 3.2.7 t/m 3.2.7.2.4 komen daarom te 



vervallen. Hiervoor in de plaats is artikel 3.2.1.4 gekomen. Het tarief wordt in eerste instantie bepaald 

op € 300, gelet op eigen ervaring en het huidige tarief van gemeente Hollands Kroon. 

 

E. Verordening op de heffing en invordering forensenbelasting 2016 

 

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 2016 voor stacaravans bedraagt € 209,88 

 

Het tarief in 2016 voor (recreatie)woningen bedraagt 0,47% met een minimum van  € 394,80 en een 

maximum van € 532,35. 

 

F. Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2016 

 

De tariefstijging betreft een trendmatige verhoging van 1,5%. 

 

G. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 

 

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 

lijkbezorgingsrechten hebben als uitgangspunt het bovenstaande tarief. 

 

De tarieven uit de hoofdstukken 2 t/m 5 van deze tabel zijn gecorrigeerd met 1,5% inflatie. 

 

H. Verordening op de heffing en invordering van campergeld 2016 

 

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. In de belastingverordening 2016 is 

de periode van het laatste tarief gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Vanaf 2016 zal slechts in de periode van 1 

mei tot 1 september campergeld worden geheven van personen-/bestelauto’s, aanhangwagens/ 

trailers. 

 

De hieronder genoemde tarieven 2016 worden voorgesteld: 

     tarieven 2015 tarieven 2016     

camper tot 8 meter  € 5,50  € 7,50 

camper vanaf 8 meter  € 12,50  € 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 2016 

 

Het tarief is gecorrigeerd met 1,5% inflatie. 

 

J. Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016 

 

De tarieven zijn gecorrigeerd met 1,5% inflatie. 

 

Artikel 6 van deze verordening is gewijzigd voor de betalingen van de marktgelden waarvan de 

kennisgeving mondeling wordt gedaan. Deze betalingen moeten vanaf 2016 terstond via een 

pinbetaling plaatsvinden. 

 

 

K. Verordening op de heffing en invordering van lig- en kadegelden 2016 

 

De tarieven zijn gecorrigeerd met 1,5% inflatie. 

 

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

charterschepen 2016 

 

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

is de tarieventabel behorende bij deze verordening aangepast.  

 

 

Financiën 

De inkomsten uit de diverse heffingen zijn verwerkt in de begroting 2016. 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: 


