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Onderwerp

: Vaststellen belastingverordeningen 2020

Gevraagde beslissing:
vast te stellen de
 verordening kadegelden Delft 2020;
 legesverordening 2020;
 verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2020;
 verordening precariobelasting Delft 2020;
 verordening reclamebelasting Delft 2020;
 verordening toeristenbelasting Delft 2021.
Samenvatting
Ter vaststelling worden aan de raad aangeboden de gemeentelijke belastingverordeningen en
de bijbehorende tarieven voor het jaar 2020, en de verordening toeristenbelasting voor het jaar
2021.
De wijzigingen in de verordeningen en de tarieven zijn in een minder of meer uitgebreide
toelichting per verordening verantwoord in de bijgevoegde nota. In iedere toelichting wordt
vermeld wat de reden is van de tariefswijziging. In de meeste gevallen is sprake van een
normale tariefsverhoging met het CPI-indexcijfer; in enkele gevallen is sprake van een extra
tariefsverhoging, een tariefbevriezing of -verlaging in verband met bijvoorbeeld Rijksregelgeving
of het streven naar volledige kostendekkendheid.
1.
Aanleiding
Enerzijds is de aanleiding het opstellen en vaststellen van de programmabegroting 2020-2023.
Anderzijds is in de Gemeentewet limitatief aangegeven welke belastingen een gemeente kan
heffen. Voordat een belasting kan worden geheven, moet een belastingverordening worden
vastgesteld door de raad. Jaarlijks worden de belastingverordeningen en –tarieven aangepast
aan prijsstijgingen, eventuele wijzigingen in wettelijke regelingen en eerder genomen
gemeentelijke besluiten.
Om rechtsgeldig belastingen te kunnen heffen moeten de verordeningen worden vastgesteld
vóór de datum van ingang, te weten 1 januari 2020.
2.

Bevoegdheid

Artikel 216 Gemeentewet
De raad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het
vaststellen van een belastingverordening.
3.
Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces
Jaarlijks worden alle belastingtarieven opnieuw vastgesteld. Dit hangt nauw samen met het
gemeentelijke begrotingsproces. In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de
beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot een aantal beheersmatige aspecten. Eén van de
verplichte paragrafen in de begroting is de paragraaf lokale heffingen. In deze paragraaf wordt
onder andere inzicht gegeven in de geraamde inkomsten, het beleid ten aanzien van de lokale
heffingen en ontwikkelingen op hoofdlijnen van de diverse heffingen.
De hierbij ter besluitvorming voorgelegde belastingverordeningen vormen een uitwerking van de
beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de begroting in het algemeen en de paragraaf lokale
heffingen in het bijzonder.
Uitgangspunt voor de tariefsontwikkeling is het in de Kaderbrief 2019 bepaalde
prijsstijgingspercentage van 1,5%, gebaseerd op het geprognosticeerde
consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Plan Bureau (bron: CPB, 2019).
Verder kunnen er andere inhoudelijke redenen zijn om tarieven aan te passen. Dit kan het
gevolg zijn van wijzigingen in wettelijke regelingen of gemeentelijke besluitvorming. De
wijzigingen in de verordeningen en de tarieven zijn hieronder in een toelichting per verordening
verantwoord. Alle voorstellen ten aanzien van de tarieven zijn gebaseerd op de
programmabegroting.
Belastingaanslagen worden nauwelijks nog contant betaald. Bijna alle betalingen worden digitaal
verricht. Daarmee is het afronden van bedragen en tarieven niet langer nodig.
4.
Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
Met de vaststelling van de belastingverordeningen kunnen er in 2020 rechtsgeldige
belastingaanslagen worden opgelegd. Hiermee worden de begrote gemeentelijke inkomsten
voor 2020 gewaarborgd.

5.
Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)
Aanpassen van de (tarieventabellen van de) belastingverordeningen.

6.
Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf )
Het vaststellen van de tarieven vloeit voort uit en valt samen met het vaststellen van de
Programmabegroting 2020.
7.
Communicatie
Het vaststellen van de verordeningen 2020 wordt bekendgemaakt via
officielebekendmakingen.nl en in de Stadskrant Delft.
De verordeningen treden op 1 januari 2020 in werking.

Bijlagen:

•
•
•

Zes belastingverordeningen;
Raadsbrief belastingverordeningen 2020;
Lijst vergelijking tarieven 2019-2020 ter informatie.

nd,
van burgemeester en wethouders van Delft,

burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Datum
Registratie nr.
BBV
Griffienr.
Onderwerp

: …………….. 2019
:
:
: 1938721
: Vaststellen belastingverordeningen 2020

De raad van de gemeente Delft;
Gelezen het voorstel van het college van 17 september 2019;
BESLUIT:
vast te stellen de
 verordening kadegelden Delft 2020;
 legesverordening 2020;
 verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2020;
 verordening precariobelasting Delft 2020;
 verordening reclamebelasting Delft 2020;
 verordening toeristenbelasting Delft 2021.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van …………….. 2019.

, burgemeester.

, griffier.

