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Onderwerp / voorstel:  Belastingverordeningen 2022 

 

 

 

 

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

In het kader van de begroting 2022 wordt voorgesteld de belastingverordeningen vast te 

stellen waarin de tarieven zijn opgenomen voor het belastingjaar 2022.  

 

 

 

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 2022 aan. Per belastingsoort worden de tarieven voor het jaar 2022 en de 

aanpassingen van de belastingverordeningen weergegeven. 

 

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

 

Onroerende-zaakbelastingen (WOZ waarde stijging is nog niet bekend) 

Uit de herwaardering ten behoeve van het begrotingsjaar 2022 (peildatum 1 januari 2021) 

komt naar voren dat de WOZ-waarden van woningen stijgen met ….% en de WOZ-waarden 

van niet-woningen met ….%. 
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De tarieven per 1 januari 2022 (berekend als percentage van de WOZ-waarde) zijn als volgt 

tot stand gekomen: 

 

 
 

Het OZB-tarief 2022 is met 2,7% (1,7 % regulier en 1% extra) verhoogd zoals afgesproken in 

de begroting 2022-2025. Dit voorlopige OZB-tarief 2021 is daarna nog gecorrigeerd met de 

gemiddelde stijging van de WOZ-waarden 2022 (peildatum 1 januari 2021). 
 

De OZB-tarieven 2022 voor niet-woningen zijn eveneens verhoogd met 2,7% zoals 

afgesproken in de begroting 2022-2025. Deze voorlopige OZB-tarieven 2022 zijn daarna 

gecorrigeerd met de gemiddelde stijging van de WOZ-waarden 2022 (peildatum 1 januari 

2021). 
 

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 2022 de volgende tarieven te hanteren: 

Vastrecht €   238,80 

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 
 
 

Voorgesteld wordt om het vaste tarief met € 3,80 te verhogen. Het vaste tarief stijgt hierdoor 

naar € 238,80 per huishouden. Deze verhoging is gebaseerd op de reguliere indexatie van 

1,7%. Extra tariefstijging lijkt op dit moment niet nodig. De overige tarieven voor de 

aanbiedingen van restafval blijven ten opzichte van 2021 gelijk.  
 

Rioolheffing 

De tarieven 2022 van rioolheffing voor gebruiker en eigenaar zijn ten opzichte van 2021 met in 

totaal 3,7% gestegen (2% jaarlijkse stijging, zoals is afgesproken in het nieuwe waterplan en 

1,7% stijging vanwege geschatte inflatie 2022).  

De tarieven voor 2022 zijn:  

Voor de gebruiker €    80,60 

Voor de eigenaar €  161,20 
 
 
 
 
 
 

Woningen Niet- Niet-

eigenaar woningen woningen

eigenaar gebruiker

OZB tarieven 2021 0,1112% 0,1778% 0,1427%

1,7% stijging 2022 (conform begroting) 0,0019% 0,0030% 0,0024%

1% extra stijging 2022 (conform begroting) 0,0011% 0,0018% 0,0014%

Voorlopige OZB tarieven 2022 0,1142% 0,1826% 0,1465%

Gemiddelde stijging WOZ waarden woningen (...%)  

Gemiddelde stijging WOZ waarden niet-woningen (...%)   

Definitieve OZB tarieven 2022 0,1142% 0,1826% 0,1465%
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Hondenbelasting 

Tarief € 75,45 per hond. 

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

bedraagt € 377,25 per kennel. De tarieven stijgen ten opzichte van 2021 met 2%.  

 

Toeristenbelasting 

Tarief € 1,56 per overnachting. 

De tarief per overnachting is ten opzichte van 2021 met circa 2% regulier verhoogd. 

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 2021. De overige heffingen zoals: begraven, grafbedekking en opgraven 

zijn ten opzichte van 2021 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.  

De tarieven stijgen ten opzichte van 2021 met 2%.  
 

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.  
 

Er zijn geen andere aanpassingen doorgevoerd. 

 

In 2022 staat per juli 2022 de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging Bouw 

gepland. Conform het advies van de VNG uit juli 2021 zijn de gevolgen van de invoering nog 

niet in de legesverordening verwerkt. De VNG adviseert om hier mee te starten als de 

invoering definitief is en alle processen inzichtelijk zijn.  

 

Betaaltermijnen Onroerendezaakbelastingen, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en 

Hondenbelasting 2022 

Om te komen tot een geharmoniseerd betaalproces voor de gemeenten Woudenberg, 

Renswoude en Veenendaal is de betaaltermijn van de Onroerendezaakbelastingen, 

Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en Hondenbelasting aangepast. Om de inwoners van de 

gemeente maximaal te faciliteren is gekozen voor vier termijnen (maandelijks) en bij een 

afgegeven incassomachtiging 10 termijnen. Gezien de plicht tot schatkistbankieren en de lage 

rentestand wordt hiervan geen nadelig effect verwacht.  

 

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 2022”; 

• de “Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022”; 

• de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022”; 

• de “Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022”; 

• de “Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2022”; 

• de “Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2022”; 

• de “Verordening op de heffing en invordering van leges 2022” 
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Financiële consequenties 

De belastingtarieven 2022 en de geraamde opbrengsten zijn opgenomen in de begroting 2022-

2025. 
 

Aanpak/uitvoering 

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

gemaakt. 
 
 
 
 
 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

K. Wiesenekker Mr. Y.P. van Mastrigt 

raadsgriffier voorzitter 
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