
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

10 december 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Toine Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Belastingvoorstellen 2016 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Jaarlijks dienen de belastingverordeningen door de gemeenteraad te worden vastgesteld om een juiste 
heffing en invordering mogelijk te maken. Met de vaststelling van de begroting 2016 heeft de raad 
besloten om voor het komende jaar de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen te 
verhogen met het toegepaste inflatiepercentage van 1,3%. 
Een uitzondering hierop vormen de tarieven van de rioolheffing en de parkeerbelastingen. 
 
Wij stellen u voor vast te stellen: 
1. de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2016; 
2. de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016; 
3. de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016; 
4. de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016, inclusief de bijbehorende 

Tarieventabel precariobelasting; 
5. de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2016, inclusief de bijbehorende 

Tarieventabel marktgeld; 
6. de Verordening op de heffing en invordering van leges 2016, inclusief de bijbehorende 

Tarieventabel leges; 
7. de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016, inclusief de bijbehorende 

Tarieventabel rioolheffing; 
8. de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel afvalstoffenheffing; 
9. de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel parkeerbelastingen en de kaart; 
10. het Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2016; 
11. de Kwijtscheldingsregeling Roosendaal 2016. 
 

 

Aanleiding   

Aanpassing van de belastingverordeningen conform de vastgesteld begroting 2016. 
 
 

Kader    

Begroting 2016, inclusief aanbiedingsnota.. 
 
 

Motivering / toelichting   

De verordeningen worden (technisch) aangepast aan het geldend wettelijk kader. Er hebben tevens 
enkele redactionele wijzigingen plaatsgevonden. Hierna worden per verordening kort de belangrijkste 
wijzigingen toegelicht. De tarieven van de Afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en marktgelden zijn 
mede gebaseerd op kostenonderbouwingen. Deze kostenonderbouwingen maken deel uit van de 
stukken en liggen ter inzage. 
 



I - Belastingverordeningen: 
 
a. Onroerende zaakbelastingen. 
Voor de bepaling van de tarieven voor de onroerend zaakbelastingen zijn 2 stappen noodzakelijk voor 
de tariefbepaling, te weten: 
1. De toegepaste inflatiecorrectie van 1,3%; 
2. De herwaardering van waardepeildatum 1 januari 2014 naar 1 januari 2015, die wordt toegepast 

voor de OZB tarieven 2016. De herwaardering wordt budgettair neutraal toegepast om gelijke OZB-
opbengsten voor de begroting 2016 te waarborgen (waardedaling wordt gecompenseerd door 
tariefstijging en waardestijging door tariefverlaging). 
De resultaten van de herwaardering zijn op dit moment nog niet definitief bekend. Op basis van 
door de Belastingsamenwerking West-Brabant verstrekte gegevens is voorlopig uitgegaan van een 
gemiddelde verwachte waardestijging voor woningen van 1½% en voor niet-woningen van een 
waardedaling van 1½%. Als blijkt dat de gemiddelde waardestijging c.q. waardedaling van de 
woningen en de niet-woningen aanzienlijk afwijkt dan kan in januari 2016 de raad worden 
voorgesteld om de tarieven van de OZB alsnog aan te passen. Verhoging van tarieven met 
terugwerkende kracht is niet toegestaan! 
Bovenstaande houdt in dat het tarief voor het eigendom van woningen verlaagd wordt met 0,2% 
(inflatiecorrectie +1,3% -/- waardestijging 1,5%) en dat de tarieven voor niet-woningen verhoogd 
worden met 2,8% (inflatiecorrectie +1,3% + waardedaling 1,5%) 
 

De tarieven voor 2016 bedragen: 
- onroerende zaakbelasting woning eigenaar:  0,11197% (=2015: 0,11219% -/- 0,2%) 
- onroerende zaakbelasting niet-woning eigenaar: 0,16638% (=2015: 0,16185% + 2,8%) 
- onroerende zaakbelasting niet-woning gebruiker: 0,11750% (=2015: 0,11430% + 2,8%) 
 
b. Hondenbelasting. 
De tarieven voor de hondenbelasting worden verhoogd met de toegepaste inflatiecorrectie van 1,3%. 
 
c. Toeristenbelasting. 
Het tarief voor de toeristenbelasting wordt verhoogd met de toegepaste inflatiecorrectie van 1,3%; 
 
d. Precariobelasting. 
De tarieven worden verhoogd met de toegepaste inflatiecorrectie van 1,3%. 
 
e. Marktgeld. 
De tarieven worden verhoogd met de toegepaste inflatiecorrectie van 1,3%. 
In de bijgevoegde kostenonderbouwing zijn de lasten en opbrengsten weergegeven. 

 
f. Leges. 
De leges worden met 1,3% verhoogd, met uitzondering van de leges waarvoor op rijksniveau 
maximumbedrag gelden. 
Een aantal van deze gemaximeerde leges is nog niet bekend, waaronder de reisdocumenten. Zodra 
deze bekend zijn worden de tarieven in de tarieventabel aangepast. Naar verwachting komen deze 
eind november/begin december beschikbaar. 
In de bijgevoegde kostenonderbouwingen zijn de lasten en opbrengsten weergegeven. 
 
 
g. Rioolheffing. 
In het Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) 2014-2019 is het meerjarig tarievenbeleid 
vastgelegd. Op basis van dit beleid vindt een jaarlijkse tariefaanpassing plaats van 1,9%, exclusief de 
jaarlijks vastgestelde inflatiecorrectie, voor 2016 nader vastgesteld op 1,3%. De totale tariefsverhoging 
in 2016 bedraagt dus 3,2%. Voor de riolering geldt het principe van 100% kostendekking. 
Roosendaal kent twee categorieën tarieven, namelijk een basistarief voor woningen en niet-woningen 
dat behoort bij een waterverbruik tot en met 500 m3 en een aantal tarieven bij een waterverbruik van 
meer dan 500m3. Het basistarief voor 2016 bedraagt € 304,55. 
 
In de bijgevoegde kostenonderbouwing zijn de lasten en opbrengsten weergegeven.  
 
h. Afvalstoffenheffing. 
Voor de afvalstoffenheffing geldt naast het beginsel van 100% kostendekking, het principe van “de 
vervuiler betaalt”. Vanaf belastingjaar 2014 wordt gewerkt met gedifferentieerde tarieven, zgn. diftar.  



Uit de recente tarieven die van SAVER zijn ontvangen blijkt dat de inzamelkosten en de stortrechten 
kunnen worden verlaagd.  
 
Als gevolg hiervan wordt voorgesteld om: 
- het vaste bedrag te verlagen met € 5,-- naar € 217,--; 
- het tarief voor het ledigen van een 240 liter restafvalcontainer te bepalen op € 4,70 (2015: € 4,60); 
- het tarief voor het ledigen van een 140 liter restafvalcontainer te bepalen op € 2,70 (2015: € 2,60); 
- het tarief voor elke inworp in een ondergrondse afvalcontainer van 60 liter te bepalen op € 0,78 (2015:  
€ 0,77); 
- het tarief voor elke inworp in een ondergrondse container van 30 liter te bepalen op € 0,39 (=nieuw). 
In de bijgevoegde kostenonderbouwing zijn de lasten en opbrengsten opgenomen. 
 
i. Parkeerbelastingen. 
In 2007 heeft de raad besloten om de parkeertarieven en de tarieven van de parkeervergunningen met 
ingang van 1 januari 2010 tweejaarlijks te verhogen. De parkeertarieven worden tweejaarlijks met 7%  
verhoogd en de tarieven van de parkeervergunningen met 3%. De in 2014 geplande verhoging van de 
parkeertarieven is uitgesteld in afwachting van de presentatie van de plannen met betrekking tot de 
binnenstad. Als gevolg hiervan zijn de parkeertarieven per 1 januari 2015 alsnog verhoogd. 
Om de lijn van het besluit van 2007 voort te zetten wordt voorgesteld om de parkeertarieven per 1-1-
2016 met 7% te verhogen en de tarieven van de parkeervergunningen met 3%. In de 
meerjarenbegroting is met deze tariefsverhoging ook rekening gehouden. 
De nieuwe tarieven zijn opgenomen in de verordening parkeerbelastingen. In gebied A bedraagt het 
tarief per 60 minuten met in gang van 2016 € 2,10 en in gebied B € 1,50. 
Het maximale tarief voor de aanslag naheffing parkeerbelasting is voor 2016 bepaald op € 60. 
Ter onderbouwing van het tarief dient door de raad het kostenbesluit aanslag naheffing 
parkeerbelasting te worden vastgesteld. 
In de bijgevoegde kostenonderbouwing zijn de lasten en opbrengsten opgenomen. 
 
 
II – Kwijtscheldingsregeling. 
 
Ten opzichte van de huidige kwijtscheldingsregeling zijn er geen wijzigingen. 
 
 

 
Doel en evaluatie   

Het doel van het vaststellen van de belastingverordeningen is het op juiste wijze heffen en innen van 
de belastingen en heffingen conform besluitvorming van de gemeenteraad. 
 

 
Financiële aspecten en consequenties   
In de begroting 2016 en de bijbehorende aanbiedingsnota is rekening gehouden met de opbrengsten 
als gevolg van de genoemde tariefsaanpassingen. 

 
 
Communicatie    

Na vaststelling van de voorstellen worden de regelingen en verordeningen elektronisch bekend 
gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en wordt daarvan mededeling gedaan in de 
Roosendaalse Bode. 
De belastingverordeningen en tarieven worden ook gepubliceerd op de website van de BWB. 

 
 



Bijlagen   

1. Concept Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2016; 
2. Concept Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016; 
3. Concept Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016; 
4. Concept Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel precariobelasting; 
5. Concept Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2016, inclusief de bijbehorende 

Tarieventabel marktgeld; 
6. Concept Verordening op de heffing en invordering van leges 2016, inclusief de bijbehorende 

Tarieventabel leges; 
7. Concept Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016; 
8. Concept Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016; 
9. Concept Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel parkeerbelastingen en de kaart; 
10. Concept Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2016; 
11. Concept Kwijtscheldingsregeling Roosendaal 2016; 
12. Kostenonderbouwingen afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en marktgelden; 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R.E.C. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

10 december 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Toine Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Belastingvoorstellen 2016 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
 
Besluit: 
Vast te stellen: 
1. de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2016; 
2. de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016; 
3. de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016; 
4. de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel precariobelasting; 
5. de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2016, inclusief de bijbehorende 

Tarieventabel marktgeld; 
6. de Verordening op de heffing en invordering van leges 2016, inclusief de bijbehorende 

Tarieventabel leges; 
7. de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016, inclusief de bijbehorende 

Tarieventabel rioolheffing; 
8. de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2016, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel afvalstoffenheffing; 
9. de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016, inclusief de 

bijbehorende Tarieventabel parkeerbelastingen en de kaart; 
10. het Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2016; 
11. de Kwijtscheldingsregeling Roosendaal 2016; 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2015. 
 
 
De griffier,    De voorzitter, 
 


