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Aan de Gemeenteraad
In dit voorstel wordt aandacht geschonken aan het gemeentelijk belastingbeleid voor het jaar 2017.
Het gemeentelijk belastingbeleid wordt aan u voorgelegd omdat u als gemeenteraad bevoegd bent tot
het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting. Een dergerlijk besluit wordt
genomen door het vaststellen, wijzigen of intrekken van een daartoe bestemde verordening. Het
belastinggebied van de gemeente is begrensd. De gemeentewet bepaalt limitief welke belastingen
door een gemeente mogen worden geheven.
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
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1. Tariefsverhogingen en lokale lasten.
Tariefsverhogingen.
Algemeen beleid.
Algemeen beleid is, voor zover geen ander beleid of andere overwegingen van toepassing zijn,
de belastingen, heffingen en rechten, met uitzondering van de onroerende zaakbelastingen, jaarlijks te
verhogen met 2%. Voor de onroerende zaakbelastingen geldt een tariefsverhoging van 1,5%. Voor de
afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, leges WABO en leges auto-ontheffingen geldt
dat een kostendekking wordt aangehouden van 100%.
Notitie Financieel Kader 2017 – 2020.
Omdat de werkelijke inflatie over 2015 en over de eerste maanden van 2016 0,6% bedraagt en over
de eigen budgetten en subsidies voor 2017 een indexatiepercentage wordt toegerekend van 1% is bij
de behandeling van de Notitie Financieel Kader 2017 – 2020 op 21 juni 2016 in navolging daarvan
besloten de onroerende zaakbelastingen voor het jaar 2017 te verhogen met 1% en de overige
belastingen, heffingen en rechten met 1,5%. Voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing,

lijkbezorgingsrechten, leges WABO en leges auto-ontheffingen is het beleid ongewijzigd en geldt
zoals voorheen dat een kostendekking wordt aangehouden van 100%.
Begrotingsresultaat.
Het begrotingsresultaat voor het jaar 2017 is positief. Zie hiertoe ook hetgeen is opgenomen in de
Aanbiedingsbrief behorende bij de begroting 2017. Het begrotingsresultaat geeft aanleiding in
tegenstelling tot hetgeen is genoemd in de Notitie Financieel Kader 2017 – 2020 de onroerende
zaakbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting en lijkbezorgingsrechten niet te verhogen.
Lokale lasten.
Uit het door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de
Rijksuniversiteit Groningen gehouden onderzoek blijkt onder andere dat in de gemiddelde gemeente
de gemeentelijke woonlasten (onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor een
meerpersoonshuishouden in 2016 zijn gestegen met 1,1% (in 2015, 1,7%). De uitkomsten van het
onderzoek zijn gepresenteerd in de Atlas van de lokale lasten 2016 (COELO-atlas). Voor deze atlas
zijn alle gemeenten en waterschappen in Nederland onderzocht.
De gemiddelde woonlasten voor meerpersoonshuishoudens bedragen in het jaar 2016 € 723,00 (in
2015 € 716,00). De gemeentelijke woonlasten zijn in de gemeente Aalten het laagst en in de
gemeente Blaricum het hoogst. De woonlasten bedragen in de gemeente Aalten voor een woning met
gemiddelde waarde € 539,00 en in de gemeente Blaricum € 1.215,00.
Het gemiddeld in Nederland geheven tarief bedraagt in het jaar 2016 voor de belastingsoorten:
onroerende zaakbelasting woningen (eigenaar)
(percentage van de waarde van de woning)
onroerende zaakbelastingen niet-woningen (eigenaar)
onroerende zaakbelastingen niet-woningen (gebruiker)
(percentage van de waarde van de niet-woning)
afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)
rioolheffing

%

0,1259

%
%

0,2578
0,1994

€
€

263,00
193,00

De tarieven in het jaar 2016 bedragen in onze gemeente voor de belastingsoorten:
onroerende zaakbelasting woningen (eigenaar)
%
0,1073
(percentage van de waarde van de woning)
onroerende zaakbelastingen niet-woningen (eigenaar)
%
0,1919
onroerende zaakbelastingen niet-woningen (gebruiker)
%
0,1544
(percentage van de waarde van de niet-woning)
afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)
€
330,36
rioolheffing
€
220,51
(bij een waterverbruik van 126,6m3) 1)
1)

Voor de rioolheffing gaan we bij een eenpersoonshuishouden uit van een verbruik van 46,2 m3 per huishouden en bij
een meerpersoonshuishouden van 126,6 m3 per huishouden. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op een
driejaarlijks onderzoek van Vewin (koepelorganisatie drinkwaterbedrijven).

Uit bijlage 3 op de bladzijden 124 en 125 van de COELO-atlas blijkt dat de gemeente
Schiermonnikoog van de 396 (deel)gemeenten op rangnummer 306 staat (in 2015, 359), waarin
nummer 1 de laagste woonlasten heeft en nummer 396 de hoogste. De gemiddelde woonlasten in
onze gemeente bedragen € 812 (in 2015, € 842). Van de 24 Friese gemeenten neemt onze gemeente
e
op de ranglijst van laag naar hoog de 23 plaats in. In 2015 nam onze gemeente op laatstgenoemde
e
lijst de 22 plaats in. Indien wordt uitgegaan van een éénpersoonshuishouding dan neemt onze
e
e
gemeente provinciaal de 10 plaats in (in 2015, 9 ). De gemeente Harlingen is in onze provincie de
goedkoopste gemeente. De woonlasten zijn in de gemeente Leeuwarderadeel het hoogst. De
COELO-atlas is bij de stukken ter inzage gelegd.

Opgemerkt wordt dat het Centrum voor de gemeente Schiermonnikoog voor de berekening van de
woonlasten uitgaat van een gemiddelde woningwaarde van € 243.000. Dit is de gemiddelde
woningwaarde van de woningen exclusief de gemiddelde waarde van de recreatiewoningen.
De gemiddelde woningwaarde van de woningen inclusief de gemiddelde waarde van de
recreatiewoningen bedraagt € 258.000. Dit is de reden dat volgens het Centrum de gemiddelde
woonlasten in 2016 € 812,00 bedragen en volgens de tabel opgenomen in hoofdstuk “Woonlasten” €
827,70.
2. Actualiteiten.
Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ).
Vanaf 1 oktober 2016 is het WOZ-waardeloket (LV WOZ) beschikbaar. Dit is een landelijke site waarin
iedereen de WOZ-waarden van alle woningen kan raadplegen. De gemeente Schiermonnikoog is
echter nog niet aangesloten op de LV WOZ. Daardoor zijn voor onze gemeente de WOZ-waarden van
woningen nog niet zichtbaar in het centrale landelijke loket.
Voor de aansluiting op de LV WOZ is een Digikoppeling, bijbehorende PKI-O certificaat en een
datascan noodzakelijk. 99,4% van de actieve BAG-verblijfsobjecten en 99,4% van de actieve BAGpanden zonder verblijfobject met de BAG-id’s zijn gekoppeld in onze waarderingsapplicatie 4WOZ.
aan één of meer WOZ-deelobjecten. Minimum vereiste voor de aansluiting op LV WOZ is 90%.
De applicaties van de gemeente Dongeradeel zijn nu ondergebracht bij het SSL in Leeuwarden.
Het DDS (datadistributiesysteem) van Schiermonnikoog is ook in het SSL ondergebracht. Koppeling
met onze belastingapplicatie GISVG dient nog plaats te vinden en hiervoor is opdracht gegeven aan
onze software leverancier Centric.
Onderzocht wordt voor de aansluiting op LV WOZ of de Digikoppeling en bijbehorende PKI-O
certificaat in DDFK-verband wordt aangeschaft of gebruik kan worden gemaakt van de “adapter”
(Digikoppeling en bijbehorende PKI-O certificaat) van de gemeente Leeuwarden.
De openbaarheid de WOZ-waarden van alle woningen geldt ook voor onze gemeente. Dit betekent
dat ook voor onze gemeente voor de WOZ-waarden van woningen de geheimhoudingsplicht is
opgeheven en deze gegevens aan een ieder die daarom vraagt, moeten worden verstrekt.
Hiertoe hebben wij op onze website een alternatieve voorziening getroffen. Door gebruik te maken
van de link WOZ-loket die op onze website is geplaatst, kunnen de formeel de door de gemeente
vastgestelde WOZ-waarden van woningen naar waardepeildatum 1 januari 2015 worden
opgevraagd. Het WOZ-loket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen.
Bulkverstrekking en andere geautomatiseerde vormen van verstrekking zijn wettelijk niet (nog)
toegestaan.
3. Onroerende zaakbelastingen.
De heffingsgrondslag voor de onroerende zaakbelastingen is de WOZ-waarde van de onroerende
zaak. Samen met de WOZ-waarde vormt het tarief het element voor de berekening van de
belastingaanslag. De onroerende zaakbelastingen (OZB) worden geheven naar een percentage van
de waarde van de onroerende zaak. De waardebepaling voor 2017 vindt plaats naar waardepeildatum
1 januari 2016. De hertaxaties worden uitgevoerd door Taxatiebureau TOG uit Meppel.
Uit de thans bekende taxatiegegevens blijkt dat de waarde van de woningen met gemiddeld 2% is
gestegen en de waarde van de niet-woningen gemiddeld is gedaald met 2,4%. Op basis van deze
stijging en daling dienen de tarieven als volgt te worden bijgesteld en vastgesteld:




eigenarenbelasting voor woningen
eigenarenbelasting voor niet-woningen
gebruikersbelasting voor niet-woningen

0,1052 (0,1073% x 100 : 102)
0,1966 (0,1919% x 100 : 97,6)
0,1582 (0,1544% x 100 : 97,6)

De taxaties worden in de tweede helft van dit jaar afgerond. De waardeontwikkeling is dan bekend.
Mocht uit de controles blijken dat het noodzakelijk is, dat de tarieven dienen te worden bijgesteld dan
zullen wij u in de raadsvergadering van 13 december a.s. daartoe een voorstel doen toekomen.
4. Afvalstoffenheffing.
Beleid is dat voor de afvalstoffenheffing een kostendekking wordt aangehouden van 100%. In de
raadsvergadering van 6 november 2012 is besloten de toe te rekenen B.T.W. voor de begrotingsjaren
2013 tot en met 2017 in gelijke delen te verhogen, zodat met ingang van 2017 een kostendekking
wordt bereikt van 100%. Voor het jaar 2013 bedraagt het kostendekkingspercentage 90%. Met dit
percentage als basis is besloten de kostendekkingspercentages voor de jaren 2014, 2015, 2016 en
2017 respectievelijk te bepalen op 93%, 95%, 98% en 100%. De geraamde baten bedragen voor het
jaar 2017 € 368.490,00 en de geraamde lasten inclusief de BTW-component € 386.306,00. Om een
kostendekking te krijgen van 100% dienen de tarieven te worden verhoogd met 4,83%. Wij stellen u
voor hiertoe te besluiten. Door de tarieven te verhogen met 4,83% bedraagt het tarief voor percelen,
die gebruikt worden door alleenwonenden en niet aan toeristen worden verhuurd € 265,68 en voor
percelen, die worden gebruikt door twee of meer personen 346,20. De meeropbrengst ten bedrage
van € 17.816,00 is in de begroting voor het jaar 2017 meegenomen.
5. Rioolheffing.
De geraamde baten bedragen € 247.000,00 en de geraamde lasten € 198.498,00. Voor de
berekening van de kostendekkendheid wordt de BTW-component van de uitgaven meegenomen. De
BTW-component bedraagt € 28.735,00. Door lagere afschrijving van de rioolvoorziening in het
buitengebied, afschaffing van de toerekening bespaarde rente en een daling van de werkelijke
rentekosten, van in totaal € 48.502,00, kunnen de tarieven worden verlaagd met 19,6%. Hierdoor
bedragen zowel de geraamde baten als de geraamde lasten € 198.498,00. De kostendekking
bedraagt hiermee derhalve 100%. De tarieven bedragen bij een tariefsverlaging van 19,6%:
vaste bedragen:
€ 26,76
€ 53,64
€ 135,12

per eenheid van 0 tot en met 50 m3;
per eenheid van 51 tot en met 250 m3;
per eenheid boven 250 m3,

en het variabele bedrag per volle kubieke meter water € 0,97.
6. Woonlasten 2017.
In onderstaande tabel wordt het gemiddelde bedrag dat een meerpersoonshuishouden in de
gemeente Schiermonnikoog in de jaren 2010 tot en met 2017 betaalt aan onroerende
zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrechten/rioolheffing weergegeven. Met ingang van 1 januari
2006 is de onroerende zaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen afgeschaft. Op basis van
de voorgestelde tarieven voor het jaar 2017 nemen de gemiddelde woonlasten ten opzichte van het
jaar 2016 af met 3,4%.
Woonlasten
2010 gem.woningwaarde € 297.000,00
2011 gem.woningwaarde € 298.000,00 1)
2012 gem.woningwaarde € 292.000,00
2013 gem.woningwaarde € 278.000,00
2014 gem.woningwaarde € 262.000,00
2015 gem.woningwaarde € 253.000,00
2016 gem.woningwaarde € 258.000,00
2017 gem. woningwaarde € 263.000,00
(o.b.v. thans bekende taxatiegegevens)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

rioolheffing gebaseerd
op waterverbruik van 127 m3
Onroerende zaakbelastingen gebruiker

0,00

0,00

0,00

0,00

Onroerende zaakbelastingen eigenaar

230,18 243,16

0,00

252,58

259,65

269,60

271,72

276,83

276,67

afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

309,60 309,60

315,72

332,52

341,16

350,04

330,36

346,20

Rioolheffing

179,85 189,32

200,18

211,28

222,50

229,98

220,51

176,83

--------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

719,63 742,08

768,48

803,45

833,26

851,74

827,70

799,70

3,1

3,6

4,6

3,7

2,2

2,8-/-

3,4-/-

---------Totaal
Stijgingspercentage t.o.v. vorig jaar

1) stijging gem.woningwaarde door nieuwbouw
Martha Karststraat/Ds Hasperstraat

7. Toeristenbelasting.
Toeristenbalans.
In het raadsprogramma 2014 – 2018 is opgenomen elk jaar een helder overzicht te bieden en te
publiceren aan welke zaken de opbrengst toeristenbelasting wordt besteed. Daarmee kan ook een
eventuele verhoging van de toeristenbelasting worden gemotiveerd.
Het overzicht genaamd “Toeristenbalans begroting 2017” is opgenomen in de Programmabegroting
2017. De toeristenbalans is af te leiden door procentueel per begrotingsproduct te bepalen welke
uitgaven aan het toerisme kan worden toegerekend en te vergelijken met de geraamde opbrengst
toeristenbelasting.
De geraamde opbrengst toeristenbelasting bedraagt voor het jaar 2017 € 1.062.115,00. De met het
gemeentelijk toeristisch beleid samenhangende lasten € 1.400.365,00. Geconcludeerd kan worden
dat de gemeentelijke lasten voor 76% worden gedekt uit de toeristenbelasting {(€ 1.062.115/€
1.400.365,00)x100)}.
8. Forensenbelasting.
De forensenbelasting wordt geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente
hoofdverblijf te hebben, er op meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin
een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De heffingsgrondslag voor de forensenbelasting is
de WOZ-waarde van de woning. De forensenbelasting wordt geheven van de natuurlijke personen,
die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan negentig dagen van het
belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De
heffingsgrondslag voor de forensenbelasting is de WOZ-waarde van de woning. Uitgaande van de
thans bekende taxatiegegevens en waardestijging van de woningen met 2% kan het tarief worden
bijgesteld en worden vastgesteld op 0,2556% (0,2608% x 100 : 102). Mocht de defintieve
waardeontwikkeling aanleiding geven dat het tarief nog moet worden bijgesteld dan zullen wij u in de
raadsvergadeing van 13 december a.s. daartoe een voorstel doen toekomen.
9. Liggelden.
Onder de naam van liggeld wordt door de gemeente een recht geheven voor vaartuigen, die een
ligplaats innemen in de gemeentelijke jachthaven. Het huidige tarief voor het innemen van een
ligplaats door een vaartuig in de havenkom bedraagt per etmaal of gedeelte daarvan, inclusief elektra,
€ 0,61 per m2 en het tarief voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig aan de kop dam
jachthaven € 0,31 per m2. Indien het tarief met 1,5% wordt verhoogd bedraagt het tarief voor het

innemen van een ligplaats door een vaartuig in de havenkom per etmaal of gedeelte daarvan, inclusief
elektra, € 0,62 per m2 en het tarief voor het innemen van een ligplaats door een vaartuig aan de kop
dam jachthaven € 0,32 per m2.
10. Lijkbezorgingsrechten.
In de raadsvergadering van 9 november 2010 heeft u bij de behandeling van het belastingvoorstel
voor het jaar 2011 een amendement aangenomen en besloten de lijkbezorgingsrechten jaarlijks
gefaseerd te verhogen totdat in het jaar 2014 een kostendekkingspercentage wordt verkregen van
100%. De volgende fasering is vastgesteld:
Jaar

2011 2012 2013 2014

Lijkbezorgingsrechten

60

73

87

100

Zowel de geraamde opbrengst lijkbezorgingsrechten als de geraamde lasten bedragen voor het jaar
2017 € 32.241,00. De lijkbezorgingsrechten behoeven dus voor het jaar 2017 niet te worden
verhoogd.
11. Leges.
Algemene dienstverlening.
Reisdocumenten, rijbewijzen en burgerlijke stand.
Jaarlijks beleid is de tarieven van de reisdocumenten, rijbewijzen, en burgerlijke stand vast te stellen
op de toegestane maximum bedragen. Op het moment van het redigeren van dit voorstel waren de
maximumtarieven voor deze leges nog niet bekend. Verwacht wordt dat de bekendmaking voor de
raadsvergadering van 8 november 2016, waarin de begroting 2017 en dit voorstel zal worden
behandeld, zal plaatsvinden. Wij stellen u voor, voor het jaar 2017 voornoemde legestarieven vast te
stellen op de toegestane maximum bedragen.
Leges auto-ontheffingen.
In de raadsvergadering van 22 oktober 2007 is bij de behandeling van het belastingvoorstel voor het
jaar 2008 besloten de leges auto-ontheffingen jaarlijks gefaseerd te verhogen totdat met ingang van
het jaar 2011 een kostendekkingspercentage wordt verkregen van 100%. De met de
ontheffingverlening gepaard gaande lasten worden voor het jaar 2017 geraamd op € 31.618,00 en de
geraamde baten op € 53.955,00. De kostendekking bedraagt 171%.
Een optie is de tarieven te verlagen met 41,4%, zodat een kostendekking wordt verkregen van 100%.
Wij stellen u echter voor de tarieven niet te verlagen en wel om onderstaande redenen.
De tarieventabel van de legesverordening is in drie titels onderverdeeld, namelijk:
 titel 1 Algemene dienstverlening;
 titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning;
 titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn.
Binnen de titels is kruissubsidiëring mogelijk tussen de verschillende tariefsbepalingen.
Dit betekent dat de legesopbrengsten binnen de betreffende titels niet mogen uitgaan boven de
geraamde lasten ter zake. De tariefsbepalingen voor het verstrekken van auto-ontheffingen zijn
opgenomen in titel 1. Het totaal aan geraamde baten binnen deze titel bedraagt € 81.092,00 en de
lasten € 124.454,00. Het kostendekkingspercentage binnen deze titel bedraagt derhalve 65%. Gelet
op dit kostendekkingspercentage en op het feit dat wij een autoluweiland zijn, wordt voorgesteld de
tarieven van de auto-ontheffingen niet te verlagen en te handhaven op het huidige prijsniveau.

Gehandicapten parkeerkaart.
Met ingang van het jaar 2012 zijn voor zowel de gemeente Schiermonnikoog als voor de gemeente
Dongeradeel onderstaande tariefsbepalingen opgenomen voor het verstrekken van een
gehandicaptenparkeerkaart:
-

voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als
bedoeld in artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen
inzake het Wegverkeer (BABW)

-

€ 31,15

het legestarief wordt, wanneer ter zake van de aanvraag een geneeskundig onderzoek moet
plaatsvinden verhoogd met het bedrag dat door de keuringsarts bij de gemeente hiervoor in
rekening wordt gebracht.

Het legestarief ten bedrage van € 31,15 was zowel in de tarieventabel van de legesverordening van
Schiermonnikoog opgenomen als in de tarieventabel van de legesverordening van Dongeradeel. Door
jaarlijks het tarief vanaf 2012 met verschillende percentages te verhogen bedraagt het huidige
legestarief voor Schiermonnikoog € 33,70 en het voorgestelde tarief voor het jaar 2017 voor
Dongeradeel € 33,25.
De uitvoering van de aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart wordt zowel voor
Schiermonnikoog als voor Dongeradeel verricht door de Dienst Administratie Maatschappelijke
Ondersteuning te Damwoude.
Ter bevordering van een efficiënt werkproces en omdat de uitvoering door dezelfde dienst wordt
verricht stellen wij u voor de tarieven voor het komend jaar en komende jaren te synchroniseren en het
tarief voor de gemeente Schiermonnikoog voor het jaar 2017 ook vast te stellen op € 33,25.
Omgevingsvergunningen.
Leges bouwvergunningen.
Voor de leges bouwvergunningen wordt een kostendekking aangehouden van 100%. Op 1 oktober
2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De Wabo regelt de
omgevingsvergunning, die in de plaats is gekomen van een reeks vergunningen, ontheffingen of
toestemmingen voor het realiseren van een fysiek project. Hieronder valt ook de bouwvergunning. De
meest bekende vergunningen die onder de omgevingsvergunning vallen zijn:
 de bouwvergunning;
 de aanlegvergunning;
 de monumentenvergunning;
 de milieuvergunning.
In titel 2 van de tarieventabel van de legesverordening is de omgevingsvergunning opgenomen. Voor
de legesverordening betekent dit, één belastbaar feit met verschillende grondslagen.
Door toename van de personeelslasten en omdat de toezichtskosten Wabo Veiligheids Risico Fryslân
ten bedrage van € 2.750,00 voor het eerst wordt toegerekend dienen de leges welke betrekking
hebben op de bouwactiviteiten te worden verhoogd met 6,25%. Met deze verhoging bedragen zowel
de geraamde lasten als de geraamde baten € 86.618,00 en is de geraamde kostendekking 100%.
Vermindering van leges.
Onder artikel 2.4.1 is bepaald dat indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag de
leges van het vooroverleg in mindering worden gebracht op de leges voor het in behandeling nemen
van de aanvraag om de omgevingsvergunning. Leges worden geheven voor:
het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Zowel het vooroverleg als
het verlenen van de omgevingsvergunning is een door de gemeente verleende dienst waar naar onze
mening legesheffing tegenover moet staan. Wij stellen u dan voor artikel 2.4.1 in de legesverordening
te laten vervallen.

Het laten vervallen van een artikel geldt ook voor artikel 2.4.2. Dit artikel bepaalt dat indien de
aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning volledig (aanvraag + tekeningen) digitaal
wordt ingediend aanspraak bestaat op 10% vermindering van leges. Dit artikel was bedoeld om
digitale indiening van de stukken te bevorderen. De stukken worden thans veelal digitaal ingediend.
Door de digitale indiening bespaart de aanvrager om een omgevingsvergunning al op de kosten. Wij
stellen u voor ook artikel 2.4.2 te laten vervallen.
Teruggaaf leges bij intrekking omgevingsvergunning.
Voor de teruggaaf van leges bij intrekking van een verleende omgevingsvergunning zijn op dit
moment 2 artikelen opgenomen in de tarieventabel, namelijk artikel 2.5.2. en 2.6. Wij stellen voor
deze artikelen samen te voegen tot 1 artikel en daartoe artikel 2.5.2 te laten vervallen en onder artikel
2.6 de volgende tariefsbepaling op te nemen:
2.6
Als de gemeente een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning
als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, in behandeling neemt binnen 2 jaar na
de datum van de vergunningverlening, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De
teruggaaf bedraagt 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges, met een maximum van € 454,75.

12. Tarievenoverzicht.
Met inachtneming van het vorenstaande worden in onderstaande tabel de voorgestelde tarieven voor
het jaar 2017 weergegeven. Ter vergelijking zijn ook de geldende tarieven voor het jaar 2016
opgenomen en is de procentuele verhoging weergegeven. Voor de onderbouwing van de tarieven
verwijzen wij naar de betreffende hoofdstukken van dit raadsvoorstel.

Tarievenoverzicht

Soort belasting/heffing/recht

Tarief 2016

Tarief 2017

Verhoging
procentueel

Onroerende zaakbelastingen
percentage van de waarde:
Woningen:
Eigenarenbelasting

0,1073%

0,1052

0

Gebruikersbelasting

0,1544%

0,1582

0

Eigenarenbelasting

0,1919%

0,1966

0

0,2608%

0,2556

0

Dagverblijf

1,71

1,71

0

Nachtverblijf

1,50

1,50

0

Gebruik perceel door één persoon

253,44

265,68

4,83

Gebruik perceel door twee op meer personen

330,36

346,20

4,83

div.

div.

1,5

Per eenheid van 0 tot en met 50 m3

33,36

26,76

-/-19,6

Per eenheid van 51 tot en met 250 m3

66,84

53,64

-/-19,6

168,12

135,12

-/-19,6

1,21

0,97

-/-19,6

div

div.

0

Vaartuig havenkom per m2

0,61

0,62

1,5

Vaartuig kop dam jachthaven per m2

0,31

0,32

1,5

Niet - woningen:

Forensenbelasting
percentage van de waarde

Toeristenbelasting

Afvalstoffenheffing

Leges

Rioolheffing
Vastbedrag

Per eenheid boven 250 m3
Variabele heffing
per volle kubieke meter afvalwater

Lijkbezorgingsrechten

Liggelden:

13.

Verruiming termijnen van betaling automatische incasso.

In de verordeningen onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing (voor de aanslagen
die niet meeliften met Vitens), forensenbelasting en toeristenbelasting is bepaald dat de aanslagen in
drie gelijke termijnbedragen moeten worden betaald of indien automatische incasso is verleend in
negen gelijke termijnbedragen.
In de betreffende verordeningen van de gemeente Dongeradeel is opgenomen dat indien door de
belastingplichtige automatische incasso is verleend de aanslag in acht gelijke termijnbedragen kan
worden betaald. Bij de gemeente Dongeradeel wordt steeds vaker verzocht om een
betalingsregeling, waarbij bij instemming, vervolgens uitstel van betaling wordt verleend tot het einde
van het jaar (10 termijnen). Door de termijnbedragen uit te breiden naar 10 gelijke termijnbedragen
kan in plaats van een betalingsregeling worden voorgesteld de bedragen middels automatische
incasso te betalen. Met de aanpassing is de verwachting indien automatische incasso is verleend het
aantal verzoeken zal afnemen om in 10 termijnen te betalen in plaats van in 8 termijnen.
De gemeente Schiermonnikoog heeft de werkzaamheden die voortkomen uit de Wet WOZ en de
heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan de gemeente
Dongeradeel.
Voor zowel de gemeente Schiermonnikoog als de gemeente Dongeradeel is het van belang dat de
invorderingswerkzaamheden efficiënt en klantvriendelijk worden uitgevoerd. Wij stellen u daarom voor
in voornoemde verordeningen indien automatische incasso is verleend ook het aantal termijnen uit te
breiden naar 10.
Door toename van het aantal termijnen wordt aan de belastingplichtige de gelegenheid geboden de
betaling van de aanslag meer over het jaar te spreiden. Gelet op de huidige lage rentestand zal de
verruiming van de termijnen van betaling indien automatische incasso is verleend nauwelijks financiële
nadelige gevolgen hebben voor de gemeente.
14. Kostendekkingspercentages.
De opbrengsten van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en rechten mogen niet uitgaan boven de
geraamde lasten ter zake. Dit betekent dat de tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en
rechten maximaal volledig kostendekkend mogen zijn. Op basis van de voorgestelde tarieven kunnen
voor het jaar 2017 de volgende dekkingspercentages worden opgesteld. Ter vergelijking zijn tevens
de dekkingspercentages over de jaren 2011 tot en met 2016 weergegeven.
Kostendekkingspercentages
Jaar

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Afvalstoffenheffing
Leges
Rioolheffing
Lijkbezorgingsrechten

100
39
86
60

100
51
92
73

90
49
100
87

93
49
100
100

95
60
100
100

98
68
100
100

100
81
100
100

15. Vastelling verordeningen.
Beleid is jaarlijks de belastingverordeningen opnieuw vast te stellen.
Wij stellen u daarom voor bijgevoegde verordeningen voor het jaar 2017 vast te stellen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris,

de burgemeester,

P.G. Küppers

D.J. Stellingwerf

