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Ondersteuning

Voorstel/Advies
Vaststellen van de belastingverordeningen en tarieventabellen voor 2019.

Samenvatting
Voor het komend belastingjaar 2019 dienen de verschillende belastingverordeningen
en tarieventabellen te worden vastgesteld voor het heffen van belastingen en rechten.
De wijzigingen zijn conform hetgeen is opgenomen in de begroting 2019, welke is
behandeld in de gemeenteraad van 16 oktober 2018.

Toelichting
Het betreft de Verordeningen en/of Tarieventabellen voor de volgende heffingen:
Precariobelasting
In 2018 heeft een extern controlebureau wederom 3x een inventarisatie uitgevoerd (in
mei , augustus en oktober) met betrekking tot de aanwezige voorwerpen die
belastingplichtig zijn voor de precarioheffing. De laatste controle vindt plaats aan het
eind van oktober 2018. In de tarieventabel zijn alle tarieven gestegen met 2,4%.
Lijkbezorgingrechten
De verordening uit 2005 kan ongewijzigd blijven. In de tarieventabel zijn de tarieven
gestegen met 2,4% ten opzichte van 2018.
Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten
De verordening uit 2012 kan ongewijzigd blijven. De tarieven stijgen met 2,4%. In 2018
was het tarief € 197,20 voor 2019 wordt dit € 201,90.
Sinds 2015 wordt naast het storten ook het verbranden van restafval in Nederland
belast. Dit is een door de rijkoverheid vastgesteld tarief per ton afval. Afvalsturing
Friesland berekent de heffing op verbranding niet integraal door aan haar verbonden
gemeenten, in plaats daarvan brengen zij een toeslag per ton in rekening. In 2018
bedraagt de toeslag € 9,50 per ton. Uit het onlangs gepresenteerde Belastingplan
2019 blijkt dat met ingang van 2019 sprake is van een flinke verhoging, welke
uitgewerkt is in een pakket fiscale vergroeningsmaatregelen. De toeslag wordt in 2019
verhoogd naar € 21,35 per ton. De extra kosten voor deze gemeente bedragen €
22.265,00.
In de begroting is sprake van een voordeel uit meeropbrengst afvalstoffenheffing van
€ 54.000 per jaar. De meeropbrengst wordt veroorzaakt doordat de afvalstoffenheffing
niet is verlaagd met € 30,00 maar met € 15,00 in 2018. Dit is de uitwerking van het
amendement (2017/75-2) van de raadsvergadering van 31-10-2017. Hierin wordt
voorgesteld het ontstane budget in te zetten voor kwaliteitsverbetering van
dienstverlening, zowel huis aan huis als in de openbare ruimte.
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Voorgesteld wordt deze extra kosten van € 22.265,00 af te dekken door deze
meeropbrengst.
De reinigingsrechten blijven onveranderd.
Leges
De verordening en tarieventabel is aangepast naar aanleiding van de wijzigingen in de
wetgeving. Op aanraden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
hebben wij dit voorstel overgenomen en verwerkt in de Verordening Leges 2019.
A: Op dit moment wordt er gewerkt aan het bouwkostenbesluit gemeente Terschelling.
Zodra deze gereed is wordt het voorstel aangeboden aan het College van B&W. Indien
het vastgestelde besluit gevolgen heeft die van toepassing zijn op de tarieven van de
bouwleges zal een 1e wijziging van de legestarieventabel worden aangeboden aan de
Raad.
B: Wijzingen in de Verordening Leges 2019 hebben betrekking op tekstuele
aanpassingen.
C: In de tarieventabel leges worden de volgende wijzigingen aangebracht:
De tarieven zijn gestegen met 2,4%.
Voor de leges voor reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart zijn met ingang
van maart 2014 landelijk vastgestelde maximumtarieven van kracht geworden. Deze
maximum tarieven zijn ook zo opgenomen in onze verordening. Uitzondering hierop
zijn de tarieven voor minderjarigen, hiervoor geldt al jaren een gereduceerd tarief.
Voor 2019 is er op dit moment alleen een ontwerpbesluit wijziging Besluit
paspoortgelden 2019 bekend gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK). Dit ontwerpbesluit is meegenomen in de tarieven voor 2019.
De tarieven zijn als volgt gewijzigd:
Paspoort >18 jaar was € 65,30 en wordt € 66,70
Paspoort < 18 jaar was € 43,90 en wordt € 44,90
ID-kaart > 18 jaar was € 51,05 en wordt € 52,20
ID-kaart < 18 jaar was € 26,30 en wordt € 26,90.
Voor het rijbewijs geldt sinds 2014 een landelijk vastgesteld maximumtarief, voor 2018
is dit € 39,45. De rijksafdracht rijbewijstarieven voor 2019 zijn nog niet bekend
gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het maximale
tarief wat de gemeente mag rekenen is nog niet bereikt. Het gemeentelijk deel is met
2,4% verhoogd naar € 24,25.
Ons gemeentelijk totaal tarief voor 2019 voor een rijbewijs zal zijn:
€ 24,25 (tarief gemeente) + € 9,70 (rijksafdracht) = € 33,95
Wijzigingen Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 3 (Burgerlijke stand) voor het trouwboekje werd tot nog toe geen
kostendekkend tarief gerekend, dit wordt nu aangepast. In 2018 is het tarief € 18,95,
voor 2019 is het tarief bepaald op € 32,15. Dit zijn de kosten voor het blauwe
trouwboekje met inlegvel (€ 18,95) waarop het uittreksel geprint (€ 13,20) wordt, in het
verleden werden deze kosten niet doorberekend.
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Bij hoofdstuk 8 (Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten), 9 (Rijbewijzen)
en 16 (Diversen) is opgenomen onder artikel 1.8.8, 1.9.3 en 1.16.4 de tekst: “Aan het
tarief genoemd in etc.; is toegevoegd de wettelijk vastgestelde rijksleges. Indien deze
rijksleges in de loop van het belastingjaar wordt gewijzigd, wordt dit tarief gewijzigd
gelijk aan de wijziging van deze rijksleges”.
Hoofdstuk 11 (Winkeltijdenwet) is verplaatst naar Titel 3 hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet,
dit omdat het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat detailhandel in goederen een
’dienst’ is in de zin van de Dienstenrichtlijn (HvJEU 30 januari2018, C-31/16
(Appingedam), ECLI:EU:C:2018:44.
Bij hoofdstuk 16 (Diversen) zijn vervallen artikel 1.16.3 tot en met 1.16.3.4, deze
artikelen hadden betrekking op de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet is
niet meer van kracht, hiervoor in de plaats is inwerking getreden op 25 mei 2018 de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Wijzigingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 9 (Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van de oude wetgeving)
is vervallen. Dit betrof overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, dit is niet meer van toepassing.
Wijzigingen Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en
niet vallend onder titel 2
Hoofdstuk 3 (Brandbeveiliging) is vervallen. In verband met de inwerkingtreding van
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen per 1 januari 2018.
Hoofdstuk 6 (Winkeltijdenwet) is opgenomen en komt uit titel 1. Toegevoegd is artikel
3.6.1.2.
Havengeld
In de tarieventabel zijn de tarieven met 2,4% gestegen. Deze tarieven zijn inclusief
21% BTW.
Rioolheffing:
De tarieven kunnen gelijk blijven ten opzichte van 2018. Het tarief voor rioolheffing tot
een verbruik van 150 m3 blijft gelijk aan 2018, € 176,49. Het tarief voor verbruik boven
de 150 m3 blijft ook gelijk en is het basistarief + € 1,11 per m3.

Historie
De belastingverordeningen en tarieventabellen 2019 zijn conform de op 16 oktober
2018 vastgestelde begroting 2019.

Communicatie/interactiviteit
De Verordeningen en tarieventabellen liggen ter inzage op het Gemeentehuis.
Bekendmaking vindt plaats in de Terschellinger.
Tevens worden de tarieven bekendgemaakt op de website van de gemeente
Terschelling en elektronisch bekendgemaakt via https://www.overheid.nl/, eveneens te
raadplegen via de website van de gemeente.

Bijlagen
Tarieventabel 2019 Precariobelasting
Tarieventabel 2019 Lijkbezorgingsrechten
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Tarieventabel 2019 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
Tarieventabel 2019 Leges
Tarieventabel 2019 Havengeld
Verordening Rioolheffing 2019
Verordening Leges 2019
Wij stellen u voor de verschillende verordeningen en tarieventabellen vast te stellen.

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 16 oktober 2018
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,
H.M. de Jong,
secretaris/directeur

J.B. Wassink,
burgemeester

