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Voorstel
De navolgende verordeningen integraal vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de oude
verordeningen,
1. verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018;
2. verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018
3. verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak-belastingen 2018;
4. verordening op de heffing en invordering van leges 2018
5. verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2018
Inleiding
De huidige gemeentelijke belastingverordeningen zijn in resp. 2005 en 2017 door uw raad vastgesteld.
De daarbij behorende tarieven(-tabellen) dienen ten behoeve van 2018 te worden aangepast.
Met ingang van 2018 worden alle genoemde belastingen- en legesverordeningen jaarlijks opnieuw ter
vaststelling aangeboden om verwarring met de jaartallen te voorkomen.
Deze verordeningen zijn op basis van de modelverordeningen van de VNG tekstueel geactualiseerd.
Argumenten
Op basis van de door uw raad op 7 november 2017 vastgestelde begroting 2018 dienen diverse
tarieven met ingang van 1 januari 2018 te worden aangepast. In deze begroting zijn de meeste
opbrengsten verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%.
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Rioolheffing
Het tarief rioolheffing is gebaseerd op het door uw raad op 16 december 2014 vastgestelde verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2015 t/m 2019. Daarbij wordt uitgegaan van een jaarlijkse
verhoging van het rioolrecht van 2%. Conform het vGRP wordt het tarief rioolheffing verhoogd van
€ 216,- in 2017 naar € 220,- in 2018.
Onroerende-zaakbelasting
Voor wat betreft de onroerende-zaakbelastingen (OZB) wordt in de begroting 2018, met betrekking
tot woningen en niet-woningen, uitgegaan van een stijging van de totaalopbrengst van 1,5%. Ten
behoeve van de vaststelling van de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2018 heeft inmiddels de
jaarlijkse hertaxatie plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de gemiddelde waarde van woningen in
Rozendaal (peildatum 1 januari 2017 t.o.v. 1 januari 2016) met 1,64 % is gestegen.
Bij de niet-woningen wordt uitgegaan van 0 % daling/stijging.
Dat betekent dat de tarieven worden :
Woningen
Eigenaar
0,1077 % van de waarde (was 0,1079 %)
Gebruiker
0,0000 %
(afgeschaft m.i.v. 2006)
Niet woningen
Eigenaar
0,1333 % van de waarde (was 0,1314 %)
Gebruiker
0,1072 % van de waarde (was 0,1057 %)
Afvalstoffenheffing
De tarieven afvalstoffenheffing zullen met een lager percentage dan de inflatiecorrectie worden
aangepast, te weten 1%, om de kostendekkendheid te handhaven.
Het tarief voor één- of tweepersoons huishoudens zal € 212,- gaan bedragen (was € 210,-) en voor drie
of meerpersoons huishoudens € 239,- (was € 237,-).
Volledigheidshalve merken wij op dat het onderdeel Reinigingsrechten is komen te vervallen omdat de daarin
genoemde diensten niet door onze gemeente worden aangeboden.
Leges
De overige aanpassingen betreffen de aanpassing van de tarieven leges op basis van het in de
begroting 2018 gehanteerde inflatiepercentage van 1,5 %.
Een uitzondering hierop vormen een aantal door het Rijk vastgestelde of nog vast te stellen tarieven.
- Door het Rijk worden maximum tarieven voor reisdocumenten, rijbewijzen en verklaringen omtrent het
gedrag vastgesteld. Deze tarieven worden door de gemeente Rozendaal gevolgd.
- Om onderlinge verschillen te voorkomen of verkleinen zijn waar nodig en mogelijk de Rozendaalse tarieven op
onderdelen meer in overeenstemming gebracht met de tarieven van de gemeente Rheden.
- Daarnaast zijn enige tekstuele wijzigingen ter verduidelijking aangebracht.
Grafrechten
De grafrechten worden met het in de begroting gehanteerde inflatiepercentage van 1,5 % verhoogd.
Financiële gevolgen
Reeds verwerkt in de begroting 2018.
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