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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 5 november 2020 

Zaaknummer : 154079 

Onderwerp: : Belastingverordeningen 2021 

 

De raad wordt voorgesteld 

vast te stellen: 

a. de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021; 

b. de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021; 

c. de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021; 

d. de verordening op de heffing en invordering van leges 2021; 

e. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021; 

f. de verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021; 

g. de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021; 

h. de verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2021; 

i. de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting centrum Varsseveld 2021; 

j. de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting bedrijventerrein Akkermansweide Terborg  

             2021; 

k.          de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting centrum Terborg 2021; 

l.           de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Kerngebied Ulft 2021;  

m.         de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021. 

 

 

Aanleiding 
Naar verwachting zult u op 5 november 2020 de begroting voor 2021 vaststellen en daarmee ook de opbrengsten van de 

diverse gemeentelijke belastingen. De daaruit voortvloeiende tarieven zijn verwerkt in de diverse belastingverordeningen 

voor 2021. Als bijlage bij dit voorstel treft u de verordeningen en eventuele tarieventabellen aan. Indien er voor een 

bepaalde verordening een toelichting wenselijk is, zijn die opgenomen in het vervolgblad van dit voorstel. 

Wat wordt met beslissing bereikt 
Door het vaststellen van de nieuwe verordeningen kunnen vanaf 1 januari 2021 de aangepaste tarieven in rekening 

worden gebracht; 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1. Zonder wijziging of vaststelling van een nieuwe verordening is het niet mogelijk om de gewijzigde tarieven in 

rekening te brengen.            

              In de belastingparagraaf behorende bij de begroting zijn bepaalde opbrengsten, cq tariefsaanpassingen voor  

              het jaar 2021 vastgesteld. Hiertoe dienen echter wel de bestaande verordeningen te worden aangepast of  

              een nieuwe verordeningen te worden vastgesteld. 
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Bijlagen 

 

De diverse belastingverordeningen. 

  

Kanttekeningen 
a. Het is niet persé noodzakelijk nieuwe verordeningen vast te stellen. 

             Om de gewijzigde opbrengst van de belastingen in 2021 ten opzichte van 2020 te realiseren, hoeven niet     

              persé de verordeningen opnieuw te worden vastgesteld. Er kan volstaan worden met een wijziging op de  

              bestaande verordeningen. Omdat het echter duidelijker is te werken met verordeningen per belastingjaar,  

               stellen wij voor om voor het belastingjaar 2021 nieuwe verordeningen vast te stellen. 

Kosten, baten, dekking 
Met de in de verordeningen vermelde tarieven worden de in de begroting opgenomen opbrengsten gerealiseerd 

Uitvoering 

Planning 

 5 november 2020 vaststelling in de raad 

 uiterlijk 16 december 2020 digitale publicatie  
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Toelichting op de belastingverordeningen 2021 

 

Aanvullend op de Belastingparagraaf, behorende bij de begroting 2021, hebben enkele belastingverordeningen een 

nadere toelichting nodig. Deze worden hierbij aangegeven. 

 

Onroerende-zaakbelastingen 

 

1. onroerende-zaakbelastingen voor eigenaar woningen 

In de begroting voor 2021 wordt uitgegaan van een opbrengst voor de onroerende-zaakbelastingen voor eigenaar 

woningen van € 6.152.000. Op basis van de verwachte economische waarde en rekening houdende met een 

afronding van de aanslagen op hele euro’s naar beneden, dient het tarief voor 2021 vastgesteld te worden op 

0,15635% (2020 was 0,16145%).  

 

2. onroerende-zaakbelastingen voor niet-woningen 

In de begroting voor 2021 is een opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen voor niet-woningen van  

€ 2.636.000 geraamd. Uitgaande van de verwachte totale economische waarde dient het tarief voor 2021 te worden 

vastgesteld op 0,19460% (2020 was 0,19198%) voor de eigenaren belasting en op 0,15735% (2020 was 0,15605%) 

voor de gebruikers belasting.  

 

Legesverordening 

 

Jaarlijks worden de leges verhoogd met een indexpercentage van 3%. Dit is in de tarieventabel voor 2021 ten 

opzichte van 2020 zodanig doorgerekend. 

 

Bij het onderzoek naar de leges is de kostendekkendheid van o.a. de titel algemene dienstverlening in beeld gebracht. 

Deze kostendekkendheid was 77%. Dit gaf geen aanleiding om de leges te herrekenen. Er zijn voorbeelden te 

bedenken dat we meer kosten zijn gaan maken, bijvoorbeeld voor de trouwambtenaren. Wanneer we de 

kostenstijging van de vergoeding voor trouwambtenaren doorberekenen in de huwelijken, leidt dit tot een stijging van 

de leges per huwelijk van € 80 tot € 110. We zitten met ons tarief tussen Aalten en Doetinchem in en deze gemeenten 

zijn ook niet volledig kostendekkend. Als we de tarieven gaan verhogen met de kostenstijging van de 

trouwambtenaren, stijgen we boven Doetinchem uit. We houden de vinger aan de pols en blijven checken of de 

kostendekkendheid van de leges in de pas blijft lopen. 

 
De maximale tarieven voor de reisdocumenten en rijbewijzen worden door het Rijk vastgesteld. Deze zijn op dit 

moment voor het 2021 nog niet (definitief) bekend. Indien noodzakelijk zullen deze, op grond van artikel 10 van de 

verordening, door ons worden vastgelegd. 

 

Daarnaast zijn er in 2018 vanuit uw raad vragen gesteld over de hoogte van de leges voor de 

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Voorgesteld wordt om de tarieven voor de onderdelen 1.3.14.3 tot en met 

1.3.14.6 voor 2021 te bevriezen.   

 

Reclamebelasting Kerngebied Ulft 

 
Op verzoek van Ondernemersvereniging De Hanze (hierna De Hanze) is er voor het Kerngebied Ulft in 2020 een 
Ondernemersfonds ingesteld. Deze wordt vanaf 1 mei 2020 gevoed door een reclamebelasting.  
 
Hiervoor heeft u op 23 april 2020 de Verordening Reclamebelasting Kerngebied Ulft 2020 vastgesteld. De belasting 
wordt in geheven op basis van de WOZ-waarde van een object. Hiervoor zijn drie waardeklassen in de verordening 
opgenomen: een klasse met een WOZ-waarde tot € 200.000, een klasse met een WOZ-waarde hoger dan € 200.000 
tot en met € 350.000 en een klasse met een WOZ-waarde hoger dan € 350.000.  
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De Hanze heeft ons op 17 juli 2020 per brief (zie bijlage) verzocht om het bedrag van € 350.000 aan te passen in  
€ 500.000. Hierdoor zal de belasting voor een aantal ondernemers met € 300 worden verlaagd en dus ook leiden tot 
een lagere vulling van het Ondernemersfonds. De uitkering uit het Ondernemersfonds zal dan ook lager worden. 
 
 
Burgemeester en wethouders, 

 

Marijke Verstappen 

 

Secretaris 

 Otwin van Dijk 

 

Burgemeester 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 5 november 2020 

 

☐ conform voorstel 

☐ zonder hoofdelijke stemming 

☐ met algemene stemmen 

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen 

☐ aangenomen 

☐ aangenomen met amendement………… 

☐ aangehouden 

☐ verworpen 

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt 

☐ in handen van B&W gesteld 

☐ opmerkingen/toezeggingen………………. 

☐ ………………………………………………. 

 



Postbus 90 
7070 AB Ulft 
 

 
Ulft, 17 juli 2020 
 
 
Gemeente Oude IJsselstreek 
College van B & W 
Postbus 42 
7080 AA Gendringen 
 
 
Betreft: verzoek wijziging reclameheffing  
 
 
Geacht College, 
 
Namens het bestuur en de leden van ondernemersvereniging De Hanze doen wij u 
onderstaand verzoek toekomen. 
Mocht u naar aanleiding van dit verzoek nog vragen hebben staan wij uiteraard tot uw 
beschikking. 
 
Onderwerp: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Kerngebied Ulft 2020 
Vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in de openbare vergadering 
van 23 april 2020. 
 
Met betrekking tot bovenstaande verordening willen wij een aanpassing voorstellen van 
artikel 7 Belastingtarief lid 2 en lid 3. 
 
Motivatie: 
 
Na inventarisatie van diverse reacties van betrokken exploitanten willen we een wijziging 
voorstellen van artikel 7 Belastingtarief lid 2 en lid 3. 
 
Dit betekent concreet dat voor een aantal exploitanten de jaarlijkse bijdrage met € 300,-- 
per jaar zal dalen. 
 
Dit voorstel willen we in laten gaan met ingang van het nieuwe tijdvak zijnde 1 januari 2021 
 
Huidige tekst Artikel 7 lid 2: 
 
Voor zover de waarde van de onroerende zaak hoger of gelijk is dan € 200.000,-- en lager 
dan € 350.000,-- wordt het in het eerste lid genoemde bedrag vermeerderd met € 200,-- 
 
 
 
 



Postbus 90 
7070 AB Ulft 
 

 
 
Voorstel tekst: 
 
Voor zover de waarde van de onroerende zaak hoger of gelijk is dan € 200.000,-- en lager 
dan € 500.000-- wordt het in het eerste lid genoemde bedrag vermeerderd met € 200,-- 
 
Huidige tekst Artikel 7 lid 3: 
 
Voor zover de waarde van de onroerende zaak hoger of gelijk is dan € 350.000,-- wordt het 
in het eerste lid genoemde bedrag vermeerderd met € 500,-- 
 
Voorstel tekst: 
 
Voor zover de waarde van de onroerende zaak hoger of gelijk is dan € 500.000,-- wordt het 
in het eerste lid genoemde bedrag vermeerderd met € 500,-- 
 
Hoogachtend, 
 
Ondernemersvereniging de Hanze Ulft 
 
 
 
B.W.T. Schoemaker  
Voorzitter 
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