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Collegeadvies Eigen initiatief 

Besluitenregistratie: Postregistratienummer : Z.330062 

  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet Nee 

naar RAAD Ja OR  Nee 

Communicatie Ja Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Ja 

Anders:  
  

 
Onderwerp : Belastingverordeningen 2021 
  
Advies  : Wij stellen u voor de gemeenteraad vast te laten stellen de  

- Verordening op de heffing en invordering van onroerende-

zaakbelastingen 2021; 

- Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2021; 

- Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2021; 

- Verordening op de heffing en invordering van Leges 2021; 

- Verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 2021; 

- Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 

2021; 

- Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2021; 

 

  

 

Datum Ambtenaar Afdeling Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

25-11-2020 

A. van de 

Bovenkamp/A.N. van 

Ravenswaaij 

ID    

 

Additioneel Advies Paraaf: 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St»  Interne Dienstverlening 

Kwaliteit & Advies 
 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»  «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»   

 Conform 

advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester     

Wethouder     

Wethouder     

Wethouder     

Secretaris     
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Inleiding 

Elk jaar worden in december de belastingverordeningen van het jaar daarop, ter vaststelling 

aangeboden aan de gemeenteraad. De verordeningen vormen de basis voor de 

belastingheffing 2021.  

 

Centrale vraag 

Kunt u instemmen met het voorstel zoals geschreven aan de gemeenteraad en de daarin 

genoemde wijzigingen/aanpassingen. 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Bij alle verordeningen is tekstueel zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de 

modelverordeningen van de VNG. Daarnaast is met de betrokken ambtenaren overleg gevoerd 

om de verordeningen zoveel mogelijk overzichtelijk te houden en aansluiting te zoeken bij de 

plaatselijke situatie. De belangrijkste wijzigingen staan beschreven in het raadsvoorstel.  

 

Kader 

De vaststelling van de verordeningen 2021 welke de basis vormen voor de belastingheffing in 

het jaar 2021.  

 

Argumenten 

Vaststelling van de belastingverordeningen is nodig om de belastingtarieven voor het jaar 

2021 te kunnen heffen.  

 

Duurzaamheid 

N.v.t. 

 

Draagvlak 

Intern heeft afstemming plaatsgevonden met diverse betrokken ambtenaren. Daaruit zijn 

wijzigingen naar voren gekomen die staan beschreven in het raadsvoorstel. 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

De gemeenteraad dient de verordeningen vast te stellen om belastingheffing in het jaar 2021, 

conform de belastingtarieven in de begroting, mogelijk te maken.  

 

Financiële consequenties 

De belastingverordeningen bevatten de tarieven die reeds in de begroting zijn 

verwerkt/vastgesteld.  

 

Aanpak/uitvoering 

De verordeningen worden na vaststelling door het college en de gemeenteraad op de 

gebruikelijke wijze bekend gemaakt.  

 

Communicatie 

De volgende communicatiemiddelen worden, in overleg met de communicatieadviseur, voor de 

communicatie ingezet: informatiepagina, internet.  

 

Bijlage(n) 

- Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2021; 

- Verordening op de heffing en invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2021; 

- Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2021; 

- Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2021; 

- Verordening op de heffing en invordering van Leges 2021; 

- Verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 2021; 

- Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2021; 

- Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2021; 


