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Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2021 en de kwijtscheldingsverordening 2021

Aan de gemeenteraad

1.

Algemeen

Bij de programmabegroting 2021 zijn de belastingtarieven 2021 reeds aan de orde geweest. In para
graaf 3.7 lokale heffingen van deze begroting lichten wij de achtergronden, uitgangspunten en gevol
gen toe. Voorgesteld wordt nu om een aantal belastingverordeningen en de kwijtscheldingsverorde
ning opnieuw vast te stellen. De verordening hondenbelasting en de verordening reclamebelasting
worden uitsluitend gewijzigd vanwege aanpassing van het maximum tarief voor de automatische in
casso. Wijzigingen op grond van vaste beleidsuitgangspunten en redactionele wijzigingen zullen wij
niet nader toelichten.
1.1

Reclamebelasting

De verordening is uitsluitend redactioneel aangepast omdat het maximumbedrag om voor automati
sche incasso in aanmerking te komen, is verhoogd.
1.2

Leges

Enkele belangrijke legestarieven zijn door het rijk gemaximeerd, zoals de paspoort- en rijbewijstarie
ven. De bekendmaking van deze maximale rijks tarieven vindt in de regel plaats nadat de voorberei
ding voor de vaststelling van de legesverordening is afgerond. In de voorliggende verordening is dit
opgelost door de formulering dat wij ‘standaard’ de door het rijk vastgestelde tarieven hanteren, afge
rond naar beneden op een veelvoud van € 0,05. In hoofdstuk 2 en 3 van Titel 1 hebben wij dat als
zodanig verwoord, zodat een jaarlijkse aanpassing niet langer nodig is.
De groene leges die per 1 juli 2020 in de legesverordening als proef waren opgenomen, zijn ook voor
2021 weer opgenomen.
Naast bovenstaande aanpassingen zijn er nog enkele tariefswijzigingen doorgevoerd om beter aan te
sluiten bij de daadwerkelijke kosten die de gemeente Oldenzaal moet maken voor bepaalde diensten.
De overige tarieven worden ten opzichte van 2020 niet aangepast. De verordening wordt wel op een
aantal onderdelen redactioneel gewijzigd.
1.3

Onroerende-zaakbelastingen

De gemeentelijke kosten stijgen in 2021 gemiddeld met 1,175% (gemiddelde stijging van lonen en
prijzen). Zoals in de programmabegroting al aangegeven willen wij daarboven 5% extra inkomsten
OZB genereren. In 2021 geldt als waarde peildatum 1-1-2020. Gemiddeld worden de waarden van
woningen hoger vastgesteld dan in 2020 (5,2%). De waarde van niet-woningen blijft gelijk aan vorig
jaar. Het OZB-tarief stijgt daardoor niet met 6,175%. Om de 6,175% inkomstenstijging te kunnen reali
seren stellen wij daarom voor de tarieven als volgt vast te stellen waarbij tussen haakjes de percenta
ges voor 2020 vermeld.

•
•
•
1.4

Zakelijk recht woningen;
Zakelijk recht niet-woning:
Gebruik niet-woning;

0,1188% (0,1141%)
0,3107% (0,3032%)
0,2522% (0,2422%)

Afvalstoffenheffing

Het vaste tarief Afvalstoffenheffing stijgt ten opzichte van 2020 van € 166,80 naar € 226,90. Deze
verhoging van het vaste tarief van € 60,10 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door;

•

Negatieve prijsontwikkeling inzameling oud-papier;
Lagere baten en hogere lasten PMD-inzameling (plastic, metalen en drankenkartons) door grotere
afkeur van aangeleverde vrachten en de lagere olieprijs, waardoor de productie van plastic uit olie
goedkoper wordt dan de productie uit gerecycled materiaal.
De invoering van gescheiden inzameling van groente, fruit en etensresten (GFE) bij hoogbouw,
met gedrag stimulerende maatregelen en bovengrondse GFE-boxen;
indexeringen

De Raad zal worden voorgesteld om de tarieven als volgt vast te stellen;
Jaren:

2020

2021

Vast tarief

€ 166,80

€ 226,90

Variabele tarieven
- Rest 240
-Rest 140
- GFT 240
- GFT 140
- Verzamelcontainers

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

8,04
4,69
0,00
0,00
0,90

9,55
5,57
0,00
0,00

1,07

Wij stellen verder voor om kwijtschelding te verlenen voor het vaste bedrag plus maximaal 8 aanbie
dingen van een restcontainer. Maximaal wordt dus € 303,30 kwijtschelding voor afvalstoffenheffing
verleend
1.5

Rioolheffing

De tarieven voor riool- en afvalstoffenheffingen worden geraamd op basis van het uitgangspunt dat
zoveel mogelijk wordt gestreefd naar 100% kostendekking. De tarieven voor de rioolheffing worden
vastgesteld overeenkomstig de in de paragraaf lokale heffingen al aangekondigde tarieven. Het eenheidstarief 2021 wordt € 97,44 (was € 97,20) op basis van 30.985 berekeningseenheden.
1.6

Parkeerbelasting

Op 25 mei van dit jaar is de Kadernota Parkeren Oldenzaal 2020-2025 (INTB-19-04415) vastge
steld. De Kadernota Parkeren geeft de kaderstelling van het parkeerbeleid in de periode 2020-2025.
Naast de uitwerking van de punten uit de Kadernota Parkeren is gekeken naar de tariefstelling parkeervergunningen (parkeerbelasting) in het kader van de begroting 2021 en de bezuinigsopgave.
Vanuit de Kadernota zijn de volgende punten voor de tariefstelling van belang;
De huidige 2 zones wordt omgezet naar 1 zone
Er komt één type vergunning voor de huidige woon-werk vergunning bedrijfsvergunning

2

De parkeerbelasting betreft heffing van 2 belastingen (parkeerautomaat en parkeervergunningen) op
grond van de tarieven voor 2021. Indien bij controle blijkt dat de verschuldigde parkeerbelasting niet is
voldaan, wordt een naheffingsaanslag opgelegd. Naast de nageheven parkeerbelasting van 1 uur,
worden daarbij ook kosten in rekening gebracht. De kosten voor het opleggen van een naheffingsaan
slag zijn aan een landelijk maximumbedrag gebonden. Voor 2021 is dit vastgesteld op € 65,30
(Staatscourant 2020 van 2 augustus 2020, nr. 41934). Voorwaarde daarbij is dat het bedrag van de
naheffingsaanslag voldoet aan het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen, waarbij de vooraf ge
raamde opbrengst van de naheffingsaanslagen niet hoger mag zijn dan vooraf geraamde lasten. De
geraamde lasten voor de naheffingsaanslag in Oldenzaal zijn hoger dan de geraamde opbrengst van
de naheffingsaanslagen.
1.7

Hondenbelasting

De verordening is uitsluitend redactioneel aangepast omdat het maximumbedrag om voor automati
sche incasso in aanmerking te komen, is verhoogd.
1.8

Kwijtscheldingsverordening

De kwijtscheldingsverordening is aangepast omdat het maximumbedrag voor kwijtschelding van de
afvalstoffenheffing is gewijzigd. Daarnaast is artikel 5 uit de verordening gehaald aangezien dit artikel
ook al vermeld stond in de Leidraad Invordering. Omdat dit artikel thuis hoort in de Leidraad, is het
artikel uit de kwijtscheldingsverordening gehaald.

Oldenzaal, 14 december 2020
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

J.H. Dijkstra

de burgemeester.

P.G. Weiman

Bijlagen
1. Verordeningen op de heffing en invordering van:
a. Hondenbelasting 2021
b. Leges 2021
c. Onroerendezaakbelastingen 2021
d. Parkeerbelasting 2021
e. Reclamebelasting 2021
f. Reinigingsheffingen 2021
g. Rioolheffing 2021
h. Kwijtscheldingsverordening 2021
2. Overig:
a. Gebiedskaart parkeren 2021
b. Gebiedskaart reclamebelasting 2021
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