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Onderwerp / voorstel: Belastingverordeningen 2020 

 

 

 

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

In het kader van de begroting 2020 wordt voorgesteld de belastingverordeningen vast te 

stellen waarin de tarieven zijn opgenomen voor het belastingjaar 2020.  

 

 

Inleiding 

Iedere inwoner van Woudenberg betaalt jaarlijks belasting aan de gemeente. 

Voorbeelden zijn rioolheffing, afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en 

hondenbelasting. Ieder jaar stelt de gemeente de belastingtarieven opnieuw vast. Dit 

jaar is er twee belangrijke wijzigingen. Deze gaan over de OZB en de afvalstoffenheffing. 

Door een te laag ingeschatte stijging van de WOZ-waarden is het tarief voor de 

onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen in 2019 te hoog uitgevallen. Daarom 

worden inwoners dit jaar gecompenseerd voor de OZB die zij te veel betaald hebben. 

Daarnaast wordt om verschillende redenen het bedrag voor de afvalstoffenheffing 

verhoogd.  

 

We kunnen ons voorstellen dat de vraagt leeft wat het ontbreken van adressen in de 

WOZ-administratie betekent voor de nieuwe belastingtarieven. Kunnen de tarieven nu 

wel goed vastgesteld worden? Het vaststellen van de tarieven staat echter los van het 

orde brengen van de WOZ-administratie. 

Het op orde brengen van de WOZ-administratie zorgt ervoor deze administratie up to 

date is, wat van belang is voor de overgang van deze administratie naar Veenendaal.  

 

Hierbij bieden wij u de belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen voor het 

belastingjaar 2020 aan. Per belastingsoort worden de tarieven voor het jaar 2020 en de 

aanpassingen van de belastingverordeningen weergegeven. 

 

 

 

 

 

 



 

 

De tarieven zullen als volgt worden vastgesteld: 

 
Onroerende-zaakbelastingen (definitieve berekening tarief volgt nog1) 

Vanwege te laag ingeschatte stijging van de WOZ-waarden van woningen 2019 

(peildatum 1 jan 2018) is het OZB-tarief woningen voor 2019 te hoog vastgesteld. 

Zonder correctie werkt de te hoge vaststelling in 2019 structureel door in de volgende 

jaren. Bij de besluitvorming van de Kadernota 2020-2023 is afgesproken de te hoge 

vaststelling OZB-tarief 2019 voor woningen te corrigeren in 2020. Het OZB-tarief 2020 

voor woningen wordt zowel structureel (voor de jaren 2020 en verder) als incidenteel 

(terugbetaling over 2019) gecorrigeerd met 0,0041% zoals berekend in de Kadernota 

2020-2023.  

 

Uit de herwaardering 2020 (peildatum 1 jan 2019) komt naar voren dat de WOZ-

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

….%. 

    

De tarieven per 1 januari 2020 (berekend als percentage van de WOZ-waarde) zijn als 

volgt tot stand gekomen: 

 

 
 

Het OZB-tarief 2019 voor woningen is eerst structureel gecorrigeerd met 0,0041%, 

daarna structureel verhoogd met 1,5% zoals afgesproken in de begroting 2020-2023 en 

daarna nogmaals incidenteel gecorrigeerd met 0,0041% vanwege terugbetaling correctie 

2019. Na deze aanpassingen hebben we een voorlopig OZB-tarief 2020 voor woningen. 

Dit voorlopige OZB-tarief 2020 is daarna nog gecorrigeerd met de gemiddelde stijging 

van de WOZ-waarden 2020 (peildatum 1 jan 2019). 
 

De OZB-tarieven 2019 voor niet-woningen zijn structureel verhoogd met 1,5% zoals 

afgesproken in de begroting 2020-2023. Na deze aanpassing hebben we voorlopige OZB-

tarieven 2020 voor niet-woningen. Deze voorlopige OZB-tarieven 2020 zijn daarna 

gecorrigeerd met de gemiddelde stijging van de WOZ-waarden 2020 (peildatum 1 jan 

2019). 

   

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.  
 

                                           
1 De definitieve stijgingspercentages WOZ waarden woningen en niet-woningen zijn 19 november 2019 
(collegebehandeling verordeningen 2020) nog niet bekend. Half november 2019 zijn de WOZ waarden van 
rijtjeswoningen en hoekwoningen afgerond, echter van de overige groepen nog niet. De taxateur zal 27 
november 2019 het voorlopige WOZ stijgingspercentage voor woningen leveren. Het stijgingspercentage voor 
niet-woningen is eind november bekend. De definitieve WOZ stijgingspercentages en OZB tarieven 2020 zullen 
minimaal een week voor besluitvorming in de gemeenteraad bekend zijn. 

Woningen Niet- Niet-

eigenaar woningen woningen

eigenaar gebruiker

OZB tarieven 2019 (excl. correctie) 0,1152% 0,1721% 0,1382%

Correctie OZB 2019 structureel (bij woningen) -0,0041%

OZB tarieven 2019 (incl. correctie) 0,1111% 0,1721% 0,1382%

1,5% stijging 2020 (conform begroting) 0,0017% 0,0026% 0,0021%

Correctie OZB 2019 incidenteel (bij woningen) -0,0041%

Voorlopige OZB tarieven 2020 0,1087% 0,1747% 0,1403%

Gemiddelde stijging WOZ waarden woningen (  %)

Gemiddelde stijging WOZ waarden niet-woningen (  %)

Definitieve OZB tarieven 2020



 

 

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. Daarnaast zorgt een hogere 

rijksbelasting op brandbaar afval, verminderde inkomsten van PMD (Plastic 

verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) door vervuiling, hogere 

verwerkingskosten voor de PMD, hogere kapitaallasten voor gedane investeringen op de 

milieustraat en nieuw geplaatste ondergrondse containers voor extra kosten. De 

gemeente verwacht jaarlijks een tekort te hebben van € 190.000,- oplopend naar            

€ 275.000,- in 2020. Voorgesteld wordt het tekort van 2019 via tijdelijke verhoging       

(€ 10) van het vastrecht afvalstoffenheffing voor de jaren 2020 tot en met 2023 te 

verhalen op de huishoudens.  

 

We stellen u voor vanaf 1 januari 2020 de volgende tarieven te hanteren: 

Vastrecht €   210,00 

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 

 
Overige tarieven 

De overige tarieven in de verordening blijven ten opzichte van belastingjaar 2019 gelijk.  

 

Uitleg toerekening overhead naar afvalstoffenheffing 

Tijdens de raadsbehandeling van de begroting 2020-2023 is afgesproken dat bij de 

behandeling van de belastingverordeningen 2020 een toelichting zou worden gegeven 

over de toerekening overhead naar de afvalstoffenheffing. 

 

De uitgebreide toelichting toerekening overhead naar afvalstoffenheffing is als bijlage 

opgenomen achterin dit raadsvoorstel. 

 

Rioolheffing 

De tarieven 2020 van rioolheffing voor gebruiker en eigenaar zijn ten opzichte van 2019 

met 3,9% gestegen (2,3% jaarlijkse stijging, zoals is afgesproken in het nieuwe 

waterplan en 1,6% stijging vanwege geschatte inflatie 2020).  

De tarieven voor 2020 zijn:  

€    74,85 voor de gebruiker; 

 €  149,76 voor de eigenaar. 

 

Vereenvoudiging staffel rioolheffing 

Daarnaast is de genoemde staffel in de verordening vereenvoudigd om meer nadruk te 

leggen op de grootverbruikers van de riolering. Voorheen betaalden huishoudens boven 

een waterverbruik van 374m3 meer rioolheffing, nu betalen huishoudens boven de 

500m3 meer rioolheffing. Naar verwachting zullen met name de niet-woningen onder de 

staffel vallen en huishoudens onder “het basistarief” vallen.  

 

Apart tarief voor objecten waarbij sprake is van indirect afvoer van afvalwater 

(artikel 5 lid 6 en artikel 6, lid 3) 

In eerdere belastingjaren werd van percelen (o.a. Garages en schuurtjes, terreinen etc) 

waarbij er sprake was van slechts een indirecte lozing van afvalwater op de 

gemeentelijke riolering, hetzelfde belastingtarief voor eigenaren berekend als bij een 

woning of een niet-woning (€ 149,76). Voorgesteld wordt om een vast bedrag per 

perceel vast te stellen zodat er een betere verhouding ontstaat tussen de kosten en het 

in rekening te brengen belastingtarief. Voorgesteld wordt om het tarief voor deze 

percelen vast te stellen op € 49,90 per perceel.  

 

 

 

 



 

 

Hondenbelasting 

Tarief € 72,52 per hond. 

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

tarief bedraagt € 362,60 per kennel. De tarieven stijgen ten opzichte van 2019 met 2%.  

 

Toeristenbelasting 

Tarief € 1,30 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 2019. De overige heffingen zoals: begraven, 

grafbedekking en opgraven zijn ten opzichte van 2019 met 2% verhoogd.  
 

Opname tarieven voor gebruik uitvaartcentrum 

De Stichting Beheer Uitvaartcentrum Henschoten wordt per 1 januari 2020 ontbonden. 

Vanaf 1 januari 2020 zal de gemeente de facturering gebruik uitvaartcentrum weer 

oppakken. De tarieven voor het gebruik van het uitvaartcentrum zijn daarom weer 

opgenomen in de verordening lijkbezorgingsrechten onder hoofdstuk 7 van de 

tarieventabel. De tarieven zijn ten opzichte van 2019 met 3% verhoogd of gelijk 

gebleven.  
 

Leges 

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

legesverordening zijn verhoogt met 1,5% met uitzondering van de door het Rijk 

vastgestelde maximumtarieven voor een Reisdocument, Rijbewijs en een aantal tarieven 

burgerzaken. De bouwleges zijn met 0,2 punt verhoogd. De tarieven zijn allemaal 

afgerond op twee decimalen achter de komma.  
 

De grootste wijzigingen/aanpassingen staan hieronder beschreven. 

 

Nieuw artikel 1.1.8. 

Regelmatig komt het voor dat er een huwelijk wordt afgezegd. Toch zijn er dan ook 

kosten gemaakt en is er tijd en energie gestoken in het voorgenomen huwelijk. Artikel 

1.1.8 maakt het mogelijk dat er 20% van het tarief voor de voltrekking van een huwelijk 

of registratie van een partnerschap bij annulering in rekening wordt gebracht. De 

gemaakte kosten worden niet in rekening gebracht als er sprake is van een noodlottig 

ongeval c.q. sterfgeval in de familie van het echtpaar.  

 

Nieuw artikel 1.2.1.3 

In de verordening stond geen tarief genoemd voor een tweede paspoort. Voorheen werd 

hier hetzelfde tarief voor geheven als voor een paspoort voor iemand die jonger is dan 

18 jaar. Een tweede paspoort is maximaal twee jaar geldig. De opname van het nieuwe 

artikel schept meer duidelijkheid voor de aanvrager.  
 

Nieuwe artikel (2.3.15.3) 

In de legesverordening is een vaste bedrag van € 100,20 opgenomen voor de 

beoordeling van een aantal archeologische onderzoeksrapporten. Dit legesbedrag blijkt in 

de praktijk echter niet kostendekkend. Dat komt veelal door de kosten die (kunnen) 

worden gemaakt bij de inschakeling van een externe deskundige. Wij stellen u voor om 

artikel 2.3.15.3. op te nemen in de legesverordening 2020 zodat de kosten voor een 

externe deskundige kunnen worden doorberekend.  
 

Verwijzing in legesverordening naar UAV 1989 (artikel 2.1.1.1., 2.1.1.2, 2.1.1.3)  

In de legesverordening is UAV 1989 gewijzigd in UAV 2012. UAV staat voor Uniforme 

Administratieve Voorwaarden. Omdat UAV 1989 niet gepubliceerd is in de Staatscourant 

loop je als gemeente door deze verwijzing het risico tot vernietiging van een hierop 

gebaseerde legesnota. De UAV 2012 is wel gepubliceerd in de Staatscourant.  



 

 

 
 
 
 

Nieuw artikel (2.3.1.1.6)  

Regelmatig wordt er bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de bouwkosten met als 

reden dat men deels gaat zelfbouwen. Hierop volgen velen discussies en beland je al snel 

in een grijs gebied. Om meer duidelijkheid te scheppen hoe er wordt omgegaan met het 

bepalen van de bouwkosten stellen wij voor de volgende tekst op te nemen in de 

legesverordening: Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheden 

wordt uitgevoerd gaan we uit van de prijs die aan een derde in het economisch verkeer 

zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de 

aanvraag betrekking heeft. 
 

Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)  

In de raadsvergadering van 11 juli 2019 is de verordening op de heffing en invordering 

van een BIZ-heffing vastgesteld. Op 8 oktober jl. heeft de VNG de handleiding 

Uniformering Objectafbakening gemeentelijke belastingen aangeboden. De handleiding 

beschrijft bij welke gemeentelijke belastingen en hoe kan worden aangesloten bij de 

objectafbakening in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Uniformering leidt 

tot eenvoud, transparantie en een objectafbakening die is uit te leggen aan de 

belastingplichtige. Omdat de objectafbakening bij verschillende belastingen een rol speelt 

zijn diverse modelverordeningen (OZB, BIZ, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing) 

aangepast. De tarieven zijn reeds vastgesteld op 11 juli 2019.  
 

Algemene aanpassingen 

Kwijtscheldingsmogelijkheden voor personen met een zelfstandig beroep 

(verordening afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting) 

In 2020 zullen de kwijtscheldingsmogelijkheden voor personen met een zelfstandig 

beroep (ZZP’ers) worden onderzocht en zullen er beleidsregels worden gemaakt. 

Vooruitlopend hierop is uit de verordeningen afvalstoffenheffing, rioolheffing en 

hondenbelasting de tekst gehaald waarin staat dat ZZP’ers niet in aanmerking komen 

voor kwijtschelding.  

 

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 2020”; 

 de “Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020”; 

 de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020”; 

 de “Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020”; 

 de “Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020”; 

 de “Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020”; 

 de “Verordening op de heffing en invordering van leges 2020” 

 de “Verordening op de heffing en invordering van BIZ 2020”; 

 

Financiële consequenties 

De belastingtarieven 2020 en de geraamde opbrengsten zijn opgenomen in de begroting 

2020-2023. 
 

Aanpak/uitvoering 

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

gemaakt. 
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Bijlage 

 

Toelichting toerekening overhead naar afvalstoffenheffing 
 

De kosten van afval bestaan uit een aantal directe kosten. Denk aan het ophalen en 

verwerken van afval. Ook beleid zoals voorlichting, loonkosten  maar ook inhuur en 

kapitaallasten horen bij de directe kosten. Deze kosten maken onderdeel uit van de 

tariefberekening. 
 

Conform de in 2017 gewijzigde BBV wetgeving zijn er ook indirecte kosten die je in de 

tariefberekening  mag/moet doorbereken maar niet direct meer mag boeken op het 

product afval. (Voor deze BBV wijziging werden de deze kosten wel of op een andere 

manier geboekt op het product afval). 

Dit zijn kosten die niet direct op het product afval als kosten geboekt mogen worden 

maar waarvan de werkzaamheden wel degelijk met afval te maken hebben.  

Misschien wel het makkelijkste voorbeeld is het opleggen en innen van de 

belastingaanslagen met daarin een belangrijk deel voor het opleggen en innen van de 

afvalstoffenheffing.  In het verleden kwamen deze kosten via urentoerekening (uurtarief 

inclusief overhead) op het product afval terecht. Nu mogen alleen werkelijke loonkosten 

voor medewerkers die direct met de afvalstroom  te maken hebben op het product 

geboekt worden.  

Medewerkers belast met het opleggen en innen vallen onder het product belastingen.  

 

Op deze manier zijn er een aantal kosten die niet begroot staan bij afval maar wel voor 

een deel uit afval gedekt worden. In het onderstaande overzicht is een opsomming van 

deze kosten gemaakt: 

 

 
 
Toelichting verschillende kosten: 

 

Vegen wegen 

Het vegen van wegen wordt vooral gedaan ter voorkoming van schade aan riolering en 

voor een schoner beeld.  Het zwerfafval en  groen/zand resten worden verwijderd. De 

kosten komen voor 50% in de afvalstoffenheffing   en 50% in de rioolheffing.   
 

Werf (terrein, voertuigen en gebouw) 

De milieustraat bij de werf kent eigen kosten die direct op afval komen.   

De overige kosten van de gemeentewerf hebben ook voor een deel te maken met 

werkzaamheden voor afval. Hiervoor nemen we 25%  van deze kosten mee  in de 

afvalstoffenheffing.   
 
 
 
 

kosten verwerken in tarief 2018 2019 2020

50% vegen wegen 25.861 25.000 25.000

25% Kosten werf voertuigen en terrein 58.161 36.074 40.839

25% kosten gebouw werf 5.022 3.375 3.375

16,6 % van kosten belastingen 28.967 34.466 34.466

Kwijtschelding 23.569 18.000 24.000

overhead 60% van loonkosten 72.143 70.169 71.085

16,6 % van kosten belastingen 28.967 34.466 34.466

BTW 213.830 195.180 235.853

Totaal 456.521 416.730 469.084

Dividend opbrengsten -71.498 -60.000 -60.000

Totaal extra in tariefberekening 385.023 356.730 409.084



 

 

Kosten belastingen 

Zoals eerder benoemd zijn dat de kosten voor het opleggen en innen van de belastingen.  

1/6 deel van deze kosten worden toegerekend aan afval. 

 

Kwijtscheldingen 

Kwijtscheldingen belastingen is een onderdeel van bijzondere bijstand. In de 

tariefberekening afval houden we rekening met een deel kwijtschelding. 
 

Overhead op loonkosten/inhuur 

In het verleden werden uren toegeschreven naar het product afval. Deze uurtarieven 

bestonden uit directe loonkosten maar ook uit overheadkosten zoals huisvesting, ICT en 

management.   

Sinds de BBV wijziging mogen alleen directe loonkosten toegeschreven worden.  Ter 

compensatie mogen de overheadkosten wel in de tariefberekening opgenomen worden.   

In de kadernota 2018 Paragraaf E bedrijfsvoering (zie bijlage) staat opgenomen waarom 

wij 60% over de loonkosten toerekenen aan de tariefberekening. 
 

BTW  

Over al deze kosten (niet loonkosten en kwijtschelding) betalen wij als gemeente BTW. 

Deze BTW compenseren wij via het BTW compensatiefonds.  Bij het instellen van het 

BTW compensatiefonds heeft het rijk bepaald dat doordat we BTW kunnen terugkrijgen 

de kosten van bijna alle producten omlaag kunnen. Je hoeft immers geen rekening meer 

te houden met BTW.  Het gevolg was dat de algemene uitkering ook verlaagd werd met 

het BTW compensatiedeel. 
 

Omdat het BTW deel bij afval altijd al in de tarieven verwerkt zat zou het betekenen dat 

als wij nu tarieven zouden maken zonder deze BTW wij wel minder ontvangen van het 

rijk aan algemene uitkering maar de inkomsten missen. 

 

Situatie voor compensatiefonds: 

kosten 100+21BTW = 121. In afvaltarieven verwerkt 121   uit  algemene uitkering 100  

saldo 0+100=100 

 

Situatie na  invoering compensatie 

Kosten 100+ 0 BTW = 100.  In tarief 121.  voordeel op tarief 21. minder  algemene 

uitkering 100-21= 89  

saldo  21+89=100 

 

 
Inkomsten 

Naast directe inkomsten zoals vergoedingen voor papier en PMD zijn er ook andere 

opbrengsten  die in de tariefberekening komen die niet direct op het product afval 

komen. Het gaat hier om de dividend opbrengsten op de ROVA die we begroten op         

€ 60.000 .   

 
 


