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Onderwerp / voorstel: Belastingverordeningen 2021 

 

 

 

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

In het kader van de begroting 2021 wordt voorgesteld de belastingverordeningen vast te 

stellen waarin de tarieven zijn opgenomen voor het belastingjaar 2021.  

 

 

Inleiding 

Eigenaren van woningen, niet-woningen en gebruikers van niet-woningen betalen in 

Woudenberg jaarlijks belasting aan de gemeente. Voorbeelden zijn rioolheffing, 

afvalstoffenheffing, onroerende-zaakbelasting (OZB) en hondenbelasting. Ieder jaar stelt 

de gemeente de belastingtarieven opnieuw vast.  

 

Hierbij bieden wij u de belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen voor het 

belastingjaar 2021 aan. Per belastingsoort worden de tarieven voor het jaar 2021 en de 

aanpassingen van de belastingverordeningen weergegeven. 

 

Wij stellen u voor de belastingtarieven als volgt vast te stellen: 

 

Onroerende-zaakbelastingen (definitieve tarieven zijn nog niet bekend)  

Uit de herwaardering 2021 (peildatum 1 januari 2020) komt naar voren dat de WOZ-

waarden van woningen stijgen met ….. % en de WOZ-waarden van niet-woningen met …. 

%. 

 

De tarieven per 1 januari 2021 (berekend als percentage van de WOZ-waarde) zijn als 

volgt tot stand gekomen: 

 

 



 

 
 
 

Het OZB-tarief 2021 is met 8,6% (1,5% regulier en 7,1% extra) verhoogd zoals 

afgesproken in de begroting 2021-2024. Na deze aanpassingen hebben we een voorlopig 

OZB-tarief 2021 voor woningen. 

Dit voorlopige OZB-tarief 2021 is daarna nog gecorrigeerd met de gemiddelde stijging 

van de WOZ-waarden 2021 (peildatum 1 januari 2020). 
 

De OZB-tarieven 2021 voor niet-woningen zijn structureel verhoogd met 8,6 % (1,5% 

regulier en 7,1% extra) zoals afgesproken in de begroting 2021-2024. Na deze 

aanpassing hebben we voorlopige OZB-tarieven 2021 voor niet-woningen. Deze 

voorlopige OZB-tarieven 2021 zijn daarna gecorrigeerd met de gemiddelde stijging van 

de WOZ-waarden 2021 (peildatum 1 januari 2020). 
 

De tarieven zijn afgerond op 4 decimalen.  

 

Afvalstoffenheffing  

De gemeente Woudenberg werkt voor de afvalstoffenheffing met tariefdifferentiatie 

(diftar). Inwoners betalen voor het aantal keren dat ze restafval aanbieden. Daarnaast 

betalen ze een vast bedrag voor de overige afvalstromen.  
 

We stellen u voor vanaf 1 januari 2021 de volgende tarieven te hanteren: 

Vastrecht €   235,00 

Soort aanbieding (restafval)  

Per aanbieding van een 240 liter container €    11,50 

Per aanbieding van een 140 liter container €      6,50 

Per aanbieding van een zak aan een ondergrondse container €      1,90 
 

Voorheen werd een deel van de kosten van afvalinzameling betaald vanuit de voorziening 

afvalstoffenheffing. Per 1 januari 2019 is de voorziening leeg en moeten de kosten 

doorberekend worden via de afvalstoffenheffing.  
 

Voorgesteld wordt om het vaste tarief met € 25,00 te verhogen. Het vaste tarief stijgt 

hierdoor naar € 235,- per huishouden. Deze verhoging is inclusief de extra € 10,00 om 

het negatieve resultaat van 2019 te verrekenen. De overige tarieven voor de 

aanbiedingen van restafval blijven ten opzichte van 2020 gelijk.  
 

Vanaf 1 april 2020 zijn er nieuwe uitvoeringsafspraken in het kader van de 

Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029. De opbrengsten van PMD worden hierdoor 

lager. De gemeente ontvangt alleen nog een vergoeding op basis van de ingezamelde 

hoeveelheid PMD en niet meer op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde gerecyclede 

hoeveelheid PMD. De kosten van de AVU stijgen echter wel, vanwege de aanbesteding 

van de verwerkingscontracten van restafval, grof huishoudelijk afval en gft. Dit is 

toegelicht in de raadsnotitie verwerkingscontracten 2021 van de AVU. 

 

Daarnaast ontvangt de gemeente geen vergoedingen meer voor het ophalen van papier 

en textiel.  

Woningen Niet- Niet-

eigenaar woningen woningen

eigenaar gebruiker

OZB tarieven 2020 0,1042% 0,1739% 0,1396%

Correctie OZB 2020 (incidentele correctie bij woningen 2019) 0,0041%

OZB tarieven 2020 (incl. correctie) 0,1083% 0,1739% 0,1396%

1,5% stijging 2021 (conform begroting) 0,0016% 0,0026% 0,0021%

7,1% extra stijging 2021 (conform begroting) 0,0077% 0,0124% 0,0099%

Voorlopige OZB tarieven 2021 0,1176% 0,1889% 0,1516%

Gemiddelde stijging WOZ waarden woningen ?  

Gemiddelde stijging WOZ waarden niet-woningen ?   

Definitieve OZB tarieven 2021 0,1176% 0,1889% 0,1516%



 

Voor textiel is geen markt meer waardoor de gemeente voor het ophalen van kleding 

moet gaan betalen. 
 

Rioolheffing 

De tarieven 2021 van rioolheffing voor gebruiker en eigenaar zijn ten opzichte van 2020 

met 3,8% gestegen (2,3% jaarlijkse stijging, zoals is afgesproken in het nieuwe 

waterplan en 1,5% stijging vanwege geschatte inflatie 2021).  

De tarieven voor 2021 zijn:  

Voor de gebruiker €    77,70 

Voor de eigenaar €  155,45 
 

Aanpassing artikel 5 lid 6 en lid 7 

Sinds 2020 kent de gemeente een apart tarief voor objecten waarbij er sprake is van een 

indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering. Voorheen werd hetzelfde tarief aan 

rioolheffing in rekening gebracht als het tarief voor een woning. Dit werd als niet reëel 

gezien en sinds 2020 kent de gemeente daarom een verlaagd tarief voor objecten zoals 

garageboxen, schuurtjes en terreinen. Om de uitvoerbaarheid van dit verlaagde tarief  

(€ 49,90) te vereenvoudigen stellen wij voor om in de verordening op te nemen dat voor 

adressen met een woz-waarde van minder of gelijk aan € 45.000,- het verlaagde tarief 

voor de rioolheffing geldt. Wij stellen u voor om dit eenmalige belastingbedrag dat ten 

laste komt van de eigenaar van het object, niet te verhogen ten opzichte van 2020.  
 

Hondenbelasting 

Tarief € 73,97 per hond. 

Het kenneltarief is net zoals voorgaande jaren gebaseerd op het tarief voor 5 honden. Dit 

tarief bedraagt € 369,85 per kennel. De tarieven stijgen ten opzichte van 2020 met 2%.  
 

Toeristenbelasting 

Tarief € 1,53 per overnachting. 

De tarief per overnachting is ten opzichte van 2020 met 18% verhoogd (2% regulier en 

16% extra). 

Het forfaitaire tarief is afgeleid van het tarief per overnachting. De berekeningswijze 

vindt u terug in de verordening.  
 

Lijkbezorgingrechten  

De raad heeft in 2012 ingestemd met de handhaving van kwaliteitsbeeld A op de 

begraafplaats zoals vastgelegd in het Groenbeleidsplan 2011. De grafrechten stijgen 

daardoor met 5% ten opzichte van het jaar 2020. De overige heffingen zoals: begraven, 

grafbedekking en opgraven zijn ten opzichte van 2020 met 2% verhoogd. De tarieven 

zijn afgerond op gehele euro’s.  
 

Tarieven afgerond op gehele euro’s 

De tarieven voor het gebruik van het uitvaartcentrum zijn, in overleg met de 

uitvaartondernemers (beheerders) van het uitvaartcentrum, afgerond op gehele euro’s. 

Uit onderzoek is gebleken dat de tarieven uitvaartcentrum boven gemiddeld zijn. Wij 

stellen voor deze tarieven niet te verhogen ten opzichte van 2020.  
 

Leges 

Uitgangspunt voor de leges is 100% kostendekkendheid. De meeste tarieven in de 

legesverordening zijn verhoogd met 2% met uitzondering van de door het Rijk 

vastgestelde maximumtarieven voor een Reisdocument, Rijbewijs en een aantal tarieven 

burgerzaken. De tarieven zijn allemaal afgerond op twee decimalen achter de komma.  
 

De grootste wijzigingen/aanpassingen staan hieronder beschreven. 
 

Tarieven Burgerlijke Stand 

De tarieven in het onderdeel Burgerlijke stand zijn kostendekkend gemaakt en meer in 

lijn gebracht met de tarieven van buurgemeenten.  
 
 



 

Annuleringskosten annulering huwelijk (1.1.8 en 1.1.8a)  

Te vaak komt het voor dat er een besproken huwelijk of registratie van een partnerschap 

wordt geannuleerd vanwege uiteenlopende redenen. Toch heeft de gemeente kosten 

gemaakt. Vanwege de annulering worden er vanaf 1 januari 2021 annuleringskosten in 

rekening gebracht ter hoogte van € 75,00. Indien er bij annulering sprake is van een 

terug te ontvangen bedrag zullen de annuleringskosten in mindering wordt gebracht met 

het terug te ontvangen bedrag aan leges.  
 

Nieuw artikel 1.3.1a, tarief rijbewijs na invoering Wet Digitale Overheid 

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en 

in samenwerking met Logius/DigiD en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), 

heeft de RDW het rijbewijs geschikt gemaakt als authenticatiemiddel om online bij 

overheidsorganisaties en diensten met een publieke taak in te loggen. Na invoering van 

de relevante onderdelen van de Wet Digitale Overheid, voorzien in 2021, worden de 

kosten van deze nieuwe functionaliteit gefinancierd vanuit een verhoging van de afdracht 

van de gemeenten aan de RDW.  
 

Vanwege de invoering van de Wet Digitale Overheid wordt het tarief voor een rijbewijs in 

2021 verhoogd. Het RDW heeft hiervoor tarieven bekend gemaakt. Na invoering wordt 

het tarief voor een rijbewijs maximaal € 44,50, bij een spoedaanvraag wordt dit bedrag 

vermeerderd met € 34,10. Voor de invoering van de Wet Digitale Overheid is het tarief 

voor een rijbewijs € 41,00. Beide tarieven zijn opgenomen in de Legesverordening.  
 

Artikel 2.8.2 (gesplitst artikel, naar 2.8.2.1 en 2.8.2.2) 

Voor een herziening bestemmingsplan gelden twee categorieën tarieven. Wij stellen u 

voor om dit ook door te voeren voor wijzigingsplannen. Een wijzigingsplan is anders 

duurder dan de 1e categorie herzieningen en dat is in veel gevallen niet reëel.  
 

Modelverordeningen 

Bij alle verordeningen is er tekstueel zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de 

modelverordeningen van de VNG. Ook hebben er verfijningen plaats gevonden om zoveel 

mogelijk aansluiting te zoeken bij de plaatselijke situatie. 
 

Samenvattend stellen wij u voor over te gaan tot vaststelling van de volgende 

verordeningen: 

• de “Verordening op de heffing en invordering van  

onroerende-zaakbelastingen 2021”; 

• de “Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021”; 

• de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021”; 

• de “Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021”; 

• de “Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2021”; 

• de “Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021”; 

• de “Verordening op de heffing en invordering van leges 2021” 
 

Financiële consequenties 

De belastingtarieven 2021 en de geraamde opbrengsten zijn opgenomen in de begroting 

2021-2024. 
 

Aanpak/uitvoering 

De verordeningen worden na vaststelling door de raad op de gebruikelijke wijze bekend 

gemaakt. 
 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 
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