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Adviesnota raad
Vaststellen belastingverordeningen 2017

Samenvatting

Om de gemeentelijke inkomsten op peil te houden is het noodzakelijk de 
belastingtarieven jaarlijks aan te passen.

Beslispunten

1. De voorliggende belastingverordeningen overeenkomstig concept raadsstukken nrs. 
16.073 tot en met 16.084 vast te stellen.

Inleiding

Een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten wordt gevormd door de 
gemeentelijke belastingen en heffingen. Met deze inkomsten kunnen de gemeentelijke 
uitgaven worden bekostigd. Daarom is het noodzakelijk de tarieven aan te passen.
Dit gebeurt onder andere door middel van trendmatige verhoging wegens het 
gestegen inflatiepercentage. Voor de begroting van 2017 wordt een inflatiepercentage 
van 00Zo gehanteerd. Dit betekent dat een aantal tarieven geen aanpassing behoeft.

Voor de leesbaarheid van de belastingverordeningen worden deze integraal opnieuw 
vastgesteld. Er is dus niet gewerkt met wijzigingsverordeningen op de bestaande 
verordeningen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Gemeentewet

Beoogd effect

Door de tarieven te verhogen kunnen de gemeentelijke uitgaven worden bekostigd.

Argumenten

1.1. Door in te stemmen met de voorliggende verordeningen worden enerzijds extra 
inkomsten gegenereerd en wordt anderzijds de kostendekkendheid van de 
heffingen gewaarborgd.

a. Algemeen;

Bij het vaststellen van de hoogte van de verschillende belastingtarieven voor 
2017 is het volgende beleid uitgangspunt:
^ Volledige kostendekkendheid ten aanzien van de riool- en 

afvalstoffenheffing en de hondenbelasting.
^ Bij de begroting van 2017 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 007o.



Voor een nadere verklaring omtrent de tarieven van de verschillende 
belastingsoorten verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen 
behorende bij de begroting 2017.

♦♦♦4

b. Onroerende-zaakbelastingen;

Verwachte opbrengst 2017
De verwachte opbrengst voor 2017 bedraagt met toepassing van de in 2015 
aangegeven verhoging van 2,50Zo, C 9.110.120.

Gevolgen WOZ-herwaardering en OZB-tarieven 2017 voor Veldhoven
De tarieven zullen voor 2017 moeten worden aangepast aan de 
waardeontwikkeling tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016. Voorts moeten de 
tarieven in een percentage van de waarde van de onroerende zaak worden 
uitgedrukt.

Wij stellen u voor om de navolgende tarieven voor het belastingjaar 2017 te 
hanteren:
- eigenarendeel woningen 0,0984oZo
- eigenarendeel niet-woningen 0,2017oZo
- gebruikersdeel niet-woningen 0,1286Z

c. Afvalstoffenheffing;

Om voor het jaar 2017 te komen tot een 100Z dekking van de kosten kan het 
tarief ten opzichte van 2016 met 1,62Z dalen. Voor het jaar 2017 komt het 
basistarief uit op C 205,39 en het klikotarief op C 220,85.

Vanwege in voorgaande jaren behaalde voordelen kan een bedrag van C 3,40 
aan de burgers worden teruggegeven. Deze teruggaaf zal worden gerealiseerd 
middels een vermindering op het totaalbedrag van de aanslag 
"Gemeentebelastingen 2017".

In bijlage I is een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten en het 
dekkingspercentage.

d. Rioolheffing;

Om in 2017 tot een kostendekking te komen moet het tarief ten opzichte van 
2016 voor een regulier huishouden met 4Z stijgen tot C 139,83.

Vanwege in voorgaande jaren behaalde voordelen kan een bedrag van C 17,76 
aan de burgers worden teruggegeven middels een korting op het totaalbedrag 
van de aanslag "Gemeentebelastingen 2016".

In bijlage II is een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten en het 
dekkingspercentage.

e. Hondenbelasting;

In tegenstelling tot het heffen van rechten is de gemeente bij het heffen van 
hondenbelasting vrij in de tariefstelling. Binnen de gemeente Veldhoven is 
echter een relatie gelegd met de kosten van schoonhouden van uitlaatterreinen 
en de controlekosten.
Het tarief voor het houden van een hond komt voor 2017 op C 82,53.
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In bijlage III is een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven alsmede 
van het dekkingspercentage.
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f. Begraafrechten;

Omdat in de begroting van 2017 geen trendmatige verhoging van de kosten 
wordt gehanteerd ten opzichte van 2016, kan de verordening van 2016 van 
kracht blijven.

g. Marktgelden;

Ook voor de marktgelden kan, vanwege gelijkblijvende kosten, de verordening 
van 2016 van kracht blijven.

h. Toeristenbelasting;

Het tarief wordt voor 2017 verhoogd tot C 1,60.

i. Tarieven wegens dienstverlening aan derden;

De in de verordening van 2016 opgenomen tarieven worden niet trendmatig 
verhoogd en daarom kan de betreffende verordening van kracht blijven.

j. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp;

Vanaf 2011 is in de Kromstraat en omgeving een reclamebelasting ingevoerd. 
De belasting bestaat enerzijds uit een minimum te betalen bedrag van 
C 200 per belastingplichtige. Anderzijds wordt voor het jaar 2017 C 2,48 per 
C 1.000 aan WOZ-waarde in rekening gebracht zodra deze waarde 
C 81.000 overstijgt. Het maximum te betalen bedrag is C 700.

De opbrengsten worden, met uitzondering van de perceptiekosten, in een 
ondernemersfonds gestort. Hiervan worden activiteiten betaald die de kwaliteit 
van het winkelgebied een impuls geven.

k. Reclamebelasting Veldhoven-Centrum;

Met ingang van 1 januari 2015 is in het City Centrum een reclamebelasting 
ingevoerd. Deze belasting is op dezelfde leest geschoeid als die van Veldhoven
Dorp. Het minimum te betalen bedrag is C 300. Zodra de WOZ-waarde 
C 128.000 overstijgt wordt een bedrag van C 2,34 per C 1.000 WOZ-waarde 
per belastingplichtige in rekening gebracht. Het maximaal te betalen bedrag is 
C 4.000.

Ook hier worden de opbrengsten, met uitzondering van de perceptiekosten, in 
een ondernemersfonds gestort waarvan activiteiten betaald worden die de 
kwaliteit van het winkelgebied ten goede komen.

l. Leges;

De gemeente streeft naar een evenredige verhouding tussen de kosten en 
baten van dit product.
De wettelijk voorgeschreven tarieven vormen hierop een uitzondering.
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m. Parkeerbelasting;

Ook hier geldt dat de tarieven van 2016 niet trendmatig worden verhoogd. De
betreffende verordening van 2016 kan dus van kracht blijven.

Samenvatting kaderstellend legesbeleid

Het beleidsmatig kader voor het heffen van leges is grotendeels wettelijk
bepaald. Aanvullend gelden onderstaande lokale richtlijnen:
1. Dienstverlening zoals opgenomen in de legesverordening is 100Zo 

kostendekkend;
2. Beperkte kruissubsidiëring binnen de wettelijke toegestane mogelijkheden 

van maximaal 150Zo en minimaal 500Zo op basis van beleidsvoorstellen van 
de vakafdelingen (voor te leggen aan het college);

3. Toetsing van de kostendekkendheid en kruissubsidiëring op basis van de 
meerjarenraming bij de primitieve begroting;

4. Afzien van tariefegalisatiereserve voor leges.

In bijlage IV is een verklaring gegeven van de wijzigingen in de legestabel ten
opzichte van 2016.

Kanttekeningen en risico's

1.1. De woonlasten van de burgers stijgen minimaal door de aanpassing van de 
tarieven ten opzichte van 2016.

Financiën

Middels de doorgevoerde tariefsaanpassingen kunnen de gemeentelijke uitgaven 
worden bekostigd.

Communicatie en samenspraak

De nieuw vastgestelde verordeningen zullen worden gepubliceerd in het GVOP en een 
korte verwijzing bij de officiële bekendmakingen in het Veldhovens Weekblad. Ook 
worden ze ter inzage gelegd in de informatieruimte van het gemeentehuis.

Uitvoering / planning

De heffing en invordering van de vastgestelde tarieven vinden plaats bij het cluster 
Belastingen/WOZ, het cluster Financieel Beheer en het cluster Burgerzaken.

Bijlagen

1. Overzicht inkomsten en uitgaven "Afvalstoffenheffing"
2. Overzicht inkomsten en uitgaven "Rioolheffing"
3. Overzicht inkomsten en uitgaven "Hondenbelasting"

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

4 Z 5



Burgemeester en wethouders van Veldhoven,
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H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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