
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

24 maart 2016   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

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

Onderwerp: 1
e
 wijziging verordening OZB 2016 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Het OZB tarief voor eigenaren van woningen dat is opgenomen in vastgestelde de verordening 
onroerende zaakbelastingen 2016 stemt niet overeen met het tarief dat is vermeld in het voorstel aan 
de raad. 
Door middel van de eerste wijziging van de verordening wordt dit hersteld. 
 
Wij stellen u voor vast te stellen: 
1. de eerste wijziging van de verordening onroerende zaakbelastingen 2016. 
 

 

Aanleiding   

Op 3 december 2015 heeft uw raad de belastingverordeningen 2016 vastgesteld. 
Een van de vastgestelde verordeningen is de verordening OZB 2016. In deze verordening zijn ten 
opzichte van de in het raadsvoorstel genoemde tarieven onjuiste tarieven vermeld. 
 
 

Kader    

Raadsvoorstel 3 december 2015 en begroting 2016, inclusief aanbiedingsnota. 
 
 

Motivering / toelichting   

De in de vastgestelde verordening OZB 2016 opgenomen tarieven stemmen niet overeen met de 
tarieven genoemd in het raadsvoorstel van 3 december 2015. 
De tarieven voor de niet-woningen in de vastgestelde verordening zijn in feite te laag; dit kan echter 
niet met terugwerkende kracht worden hersteld. Dit levert een klein voordeel op voor de bedrijven. 
Anders ligt het met het tarief voor de woningen. Dit tarief is te hoog opgenomen in de verordening; hier 
is herstel wel mogelijk. 
Het OZB tarief voor eigenaren van woningen van 0,11477% in de vastgestelde verordening betreft het 
tarief 2015 verhoogd met 2,3%. Zoals blijkt uit het raadsvoorstel van 3 december 2015 (als bijlage 
bijgevoegd) raadsvoorstel moet dit tarief 0,11197% zijn. 
 

 
Doel en evaluatie   

De verordening OZB 2016 in overeenstemming brengen met de in het raadsvoorstel genoemde 
tarieven. 
 

 
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 eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende 
zaakbelastingen 2016; 

2. Raadsvoorstel dd. 3 december 2015. 
 
 
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, 
 


