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Onderwerp / voorstel: Belastingverordeningen 2018 
 

 
 
Aan de Raad. 
 

Voorstel 

In het kader van de begroting 2018 wordt voorgesteld de belastingverordeningen vast te 
stellen waarin de tarieven zijn opgenomen voor het belastingjaar 2018.  
 
 
Inleiding 

Hierbij bieden wij u de belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen voor het 
belastingjaar 2018 aan. Per belastingsoort worden de tarieven voor het jaar 2018 en de 
aanpassingen van de belastingverordeningen weergegeven. 
 
De tarieven zullen als volgt worden vastgesteld: 

 
Onroerende-zaakbelastingen 

De tarieven per 1 januari 2018 (berekend als percentage van de WOZ-waarde) zijn als 
volgt tot stand gekomen: 
 Woningen 

eigenaar 
Niet-
woningen 
eigenaar 

Niet-
woningen 
eigenaar 

 

OZB tarieven 2017 0,1226% 0,1696% 0,1361%  
1% stijging (conform Begroting) 0,0012% 0,0017% 0,0014%  
Voorlopige tarieven 2018 0,1238% 0,1713% 0,1375%  
Gemiddelde stijging WOZ-waarden woningen (4,7%) 0,0058%   - 
Gemiddelde stijging WOZ-waarden niet-woningen (0,8%)  0,0014% 0,0011% - 

Definitieve OZB tarieven 2018  0,1180% 0,1699% 0,1364%  
 

Conform de begroting 2018-2021 stijgen in eerste instantie de OZB-tarieven 2018 ten 
opzichte van 2017 met 1% voor zowel woningen als niet-woningen. Daarna zijn de 
tarieven gecorrigeerd als gevolg van een gemiddelde stijging van de WOZ-waarden. De 
tarieven zijn afgerond op 4 decimalen.  
  

 



 

 

Afvalstoffenheffing 

Vanaf 1 januari 2017 is het afvalbeleid van de gemeente Woudenberg veranderd. Er is 
gekozen om diftar in te voeren. Inwoners betalen voor het aantal keren dat ze restafval 
aanbieden. Daarnaast betalen ze een vast bedrag voor de overige afvalstromen.  
 
Vast basistarief en tarieven containers 
Conform de begroting zal het vaste bedrag voor de afvalstoffenheffing ten opzichte van 
2017 niet stijgen. Het tarief voor 2018 is dan gelijk aan 2017. Ook de tarieven per 
aanbieding van een container zullen niet stijgen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt 
omdat er nog geen ervaringscijfers voor Woudenberg bekend zijn.  
 
Tarief ondergrondse containers 
In een ondergrondse container past een zak van 60 liter. De zak heeft een inhoud van 60 
liter, maar doordat een inwoner deze ook dicht moet maken blijft er effectief maar 40 
liter over. ROVA rekent voor een zak een inhoud van 40 liter. Als het tarief voor een 240 
liter container gedeeld wordt door 6 zakken wordt het tarief per zak €1,55. Wij stellen 
voor om het tarief voor het aanbieden van een zak aan de ondergrondse container per  
1 januari 2018 te verlagen. 
 
Tarief voor een tweede GFT container 
In andere gemeenten, die aangesloten zijn bij ROVA, wordt geen tarief voor een tweede 
GFT container gehanteerd. Wel hanteert men het beleid dat een inwoner een tuin, groter 
dan 500m2, moet hebben om in aanmerking te komen voor een tweede GFT container. 
Voorgesteld wordt om het ROVA beleid voor de tweede GFT container te volgen. Wij 
stellen voor om vanaf 1 januari 2018 niet langer belasting te heffen voor een tweede GFT 
container.  
 
We stellen u voor vanaf 1 januari 2018 de volgende tarieven te hanteren: 

Soort aanbieding (restafval) Tarief 2018 
Per aanbieding van een 240 liter container € 9,21 
Per aanbieding van een 140 liter container € 5,60 
Per aanbieding van een zak aan een ondergrondse container € 1,55 

Tweede GFT container Gratis va. 1-1-2018 
 
Tarieven voor de milieustraat 

Tot 1 januari 2017 zaten de kosten voor de milieustraat, het transport en de verwerking 
van de afvalstromen van de milieustraat verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing. 
 
Op 26 januari 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de inwoners voor 2 afvalstromen 
te laten betalen, te weten het grof huishoudelijk afval (niet meer te gebruiken inboedel) 
en het gemengd bouw- en sloopafval. Tot 1 januari 2018 gebeurt dit op basis van het 
schatten van de hoeveelheid. Vanaf 1 januari 2018 zal de weegbrug op de milieustraat in 
werking zijn en zijn er tarieven nodig voor het grof huishoudelijk afval en het gemengd 
bouw- en sloopafval. 
 
Om de tarieven voor grof huishoudelijk afval en gemengd bouw- en sloopafval op basis 
van weging van de hoeveelheid met behulp van een weegbrug te kunnen bepalen, is 
allereerst gekeken naar de ervaringen met diftar in de eerste helft van 2017. 
 Totaal feb. t/m juni 2017 Gemiddeld per maand 

Aantal bezoekers 1993 400 
Aantal betalende bezoekers 697 140 

Inkomsten € 7.910 € 1.582 
 
Het aantal bezoekers aan de milieustraat is afgenomen. Gegevens over aantallen 
bezoekers aan de milieustraat in 2016 zijn niet exact bekend. Geschatte aantallen zitten 
tussen de 200 en 300 bezoekers per weekend of te wel tussen de 800 à 1200 per 
maand.  
 



 

 

In de eerste helft van 2017 werd de milieustraat gemiddeld door 400 bezoekers per 
maand bezocht. Van deze bezoekers kwam 35% met afvalstromen waarvoor moest 
worden betaald. Het gemiddelde bedrag dat de bezoekers hebben betaald is € 11,30 per 
betalende bezoeker. 
Een logisch gevolg van het dalend aantal bezoekers is dat de gebrachte hoeveelheden 
grof huishoudelijk afval en gemengd bouw- en sloopafval in de eerste helft van 2017 zijn 
gehalveerd. 
 
Afvalstroom jan.-juni 2017 

(hoeveelheden in ton) 
jan.-juni 2016 
(hoeveelheden in ton) 

Grof huishoudelijk afval 127 316 

Gemengd bouw- en sloopafval 179 310 
Totaal 306 626 
 
Eén tarief voor elke afvalstroom 
Indien er op de milieustraat gewerkt zou gaan worden met meerdere tarieven betekend 
dit dat er voor elke afvalstroom met een afwijkend tarief twee keer over de weegbrug 
gereden moet worden. Eén keer met al het afval in de auto (of aanhanger) en één keer 
zonder die bewuste afvalstroom, zodat het verschil betaald kan worden. Dit zou een 
drukte voor de weegbrug geven. Logistiek gezien is het niet mogelijk om mensen bij de 
tweede afvalstroom langs de weegbrug te laten rijden naar het betaalde gedeelte. 
Inwoners kunnen alleen in het betaalde gedeelte komen via de weegbrug. Vandaar dat er 
één tarief wordt voorgesteld voor beide afvalstromen.  
 
Aangezien er nog een aantal financiële onduidelijkheden zijn rondom de milieustraat is 
het op dit moment niet duidelijk wat de kosten op jaarbasis zullen gaan worden. Het is 
daarom nu niet mogelijk om een kostendekkend tarief vast te stellen op basis van de 
jaarlijkse kosten van de milieustraat. Daarom wordt voorgesteld om een marktconform 
tarief vast te stellen. 
 
Om te komen tot het één marktconform tarief is gekeken naar de tarieven van diverse 
bedrijven: 
Bedrijf/gemeente Tarief grof huishoudelijk 

afval (prijs per kilo) 
Tarief gemengd bouw- en 
sloopafval (prijs per kilo) 

ROVA Zwolle € 0,225 € 0,195 
Remondis (= milieustraat 
Scherpenzeel) 

€ 0,15 € 0,15 

Wolfswinkel €0,135 € 0,12 
 
Onder de afvalstroom gemengd bouw- en sloopafval vallen ook de afvalstromen hout, 
puin, dakleer en gips. Diverse marktpartijen hanteren een apart tarief voor puin dat lager 
is dan het voorgestelde tarief. Voor de kleine hoeveelheden die normaal gesproken bij 
een huishouden vrij komen is dit verschil niet van grote invloed. Bij grote partijen puin 
die bij een verbouwing vrijkomen wel. Deze hoeveelheden zullen naar een particuliere 
verwerker gebracht worden als dat voordeliger is. Dat is geen probleem, want daar is de 
milieustraat ook niet voor bedoeld. 
 
Voorgesteld wordt om af te rekenen op basis van een marktconform tarief  
 Tarief 2018 

Voor het aanbieden van grof huishoudelijk afval en gemengd 
bouw- en sloopafval, per kilo 

€ 0,15 

 
Rioolheffing 

De tarieven 2018 van rioolheffing voor gebruiker en eigenaar zijn ten opzichte van 2017 
met 5,1% gestegen.  
De tarieven voor 2018 zijn:  

€ 68,54  voor de gebruiker; 
 € 137,15 voor de eigenaar. 



 

 

Hondenbelasting 

 €    69,71 per hond. 
Het kenneltarief is net zoals voorgaande jaren gebaseerd op het tarief voor 5 honden. Dit 
tarief bedraagt € 348,55 per kennel. De tarieven stijgen ten opzichte van 2017 met 2%.  
 
Toeristenbelasting 

€      1,25 per overnachting. 
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 2017. De overige heffingen zoals: begraven, 
grafbedekking en opgraven zijn ten opzichte van 2017 met 2% verhoogd.  
 

Leges 

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

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning (2.3.2.1) 
Er bestaan momenteel twee verschillende soorten kapvergunningen. De meest 
voorkomende is een omgevingsvergunning activiteit kappen. Een andere die ook 
voorkomt is een omgevingsvergunning activiteit aanleggen van een werk 
(kapvergunning niet op basis van beleid maar op basis van aanlegstelsel). Voor 
beide vergunningen wordt in de legesverordening eenzelfde legesbedrag 
voorgesteld. Om dit te verduidelijken is een verwijzing in de verordening 
aangebracht in artikel 2.3.2.1. naar artikel 2.3.9. 
 
Hoofdstuk 16 Verkeer en Vervoer (1.16.7, 1.16.7a, 1.16.7b, 1.16.7c) 

Op advies van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht is verzocht de leges in 
hoofdstuk 16, artikel 1.16.7 tm 1.16.7c te laten vervallen. Reden hiervoor is dat 
de hoogte van de in rekening te brengen leges en de geringe tijd die je kwijt bent 
voor de aanvraag, niet in verhouding staan met het werk achteraf (legesrekening 
sturen en invorderingstraject starten). Gemiddeld worden er 7 aanvragen per jaar 
behandeld.  
 

Modelverordeningen 

Bij alle verordeningen is er tekstueel zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de 
modelverordeningen van de VNG 
 
Samenvattend stellen wij u voor over te gaan tot vaststelling van de volgende 
verordeningen: 

• de “Verordening op de heffing en invordering van  
onroerende-zaakbelastingen 2018”; 

• de “Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018”; 
• de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018”; 
• de “Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018”; 
• de “Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018”; 
• de “Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018”; 
• de “Verordening op de heffing en invordering van leges 2018”; 

 
 
 
 



 

 

Financiële consequenties 

De belastingtarieven 2018 en de geraamde opbrengsten zijn opgenomen in de begroting 
2018-2021. 
 
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 
 

Bijlagen:  
− Belastingverordeningen 2018 
 


