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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 2021 heeft de raad besloten om voor het komende 
jaar de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen te verhogen met het toegepaste inflatiepercentage van 
1,9%. Hierbij geldt een aantal uitzonderingen, waaronder de parkeerbelasting (wordt niet verhoogd), de 
afvalstoffenheffing (is kostendekkend) en de rioolheffing (is eveneens kostendekkend). 
 
Wij stellen u voor: 

1. Vast te stellen: 
a. De verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2021. 
b. De verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021. 
c. De verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021, inclusief de bijbehorende tarieventabel 
precariobelasting. 
d. De verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021, inclusief de bijbehorende tarieventabel marktgeld. 
e. De verordening op de heffing en invordering van leges 2021, inclusief de bijbehorende tarieventabel leges en ROEB-
lijst 2021. 
f. De verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021, inclusief de bijbehorende tarieventabel rioolheffing. 
g. De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021, inclusief de bijbehorende tarieventabel 
afvalstoffenheffing. 
h. De verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2021, inclusief de bijbehorende tarieventabel 
parkeerbelastingen en de kaart. 
i. Het kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2021. 
j. De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Roosendaal 2021. 
2. Na vaststelling door de raad bovengenoemde besluiten elektronisch bekend te maken op www.overheid.nl en daarvan 
mededeling te doen in de Roosendaalse Bode en op de website van de BWB. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal 
 
De secretaris,              De burgemeester, 
drs. E. Franken      J.M. van Midden 
 


