
Bijlage 1 

Tabel overzicht diverse heffingen

Realisatie 2020 Begroting 

2021

Begroting 

2022

Tarief 2020 Tarief 2021 Tarief 2022

Onroerende zaakbelasting woningen eigenaar 3.865.000 3.915.000 5.106.000 0,1128% 0,1065% 0,1257%

Onroerende zaakbelasting niet woningen eigenaar 1.301.000 1.340.000 1.742.000 0,2418% 0,2327% 0,3038%

Onroerende zaakbelasting niet woning gebruikers 845.000 888.000 1.154.000 0,1878% 0,1816% 0,2255%

Afvalstoffenheffing 4.093.000 4.563.000 4.922.000 € 296,00  €       327,00  €        420,00 

1-persoonshuishouden  €        300,00 

2-persoonshuishouden  €        342,00 

Rioolheffing 2.116.000 2.377.000 2.411.000 € 141,00  €       158,00  €        161,00 

Precariobelasting 1.000.000 1.000.000 0 € 2,00  €            2,00  €                 -   

Toeristenbelasting 28.000 36.000 56.000 € 1.00  €            1,05  €             1,45 

Begraafrecht algemeen graf Inclusief 20 jaar 

onderhoud en inschrijving register

439.000 408.000 408.000 € 2.467,00  € 2.290,00 

15 jaar 

onderhoud 

 € 2.324,00 

15 jaar 

onderhoud 

Aankoop en begraafrecht particulier graf inclusief 

onderhoud 40 jaar en inschrijving register  

€ 6.278,00  € 3.418,00 

15 jaar 

onderhoud 

 € 3.468,00 

15 jaar 

onderhoud 

Omgevingsvergunning 635.000 588.000 310.000 3,38% van 

de 

bouwkoste

n

3,44 procent 

van de 

bouwkosten

3,49 procent 

van de 

bouwkosten

Overige leges (uittreksel bevolkingsregister, 

huwelijken, reisdocumenten, rijbewijzen, APV 

vergunningen, marktgelden) Parkeerbelastingen, 

marktgeld, kadegelden

385.000 609.000 532.000 diversen diversen diversen

Bedrijven InvesteringsZone bijdrage 287.000 280.000 280.000

Totaal 14.994.000 16.004.000 16.921.000



Bijlage 2
Overzicht wijzigingen belasting- en retributieverordeningen

Tariefwijziging

Onroerende zaakbelasting : Uitwerking business case lokale lasten 30,00%

Afvalstoffenheffing
Nieuwe opzet voor 
tarieven 

Rioolheffing 1,40%

Parkeerbelasting 1,40%

Eenmalig rioolaansluitrecht 1,40%

Kadegeld 1,40%

Leges 1,40%

Lijkbezorgingsrechten 1,40%

Marktgeld 1,40%

Toeristenbelasting € 1,45



Bijlage 3
Bijzonderheden en afwijkingen Legesverordening 2022

Titel 1 
- Hoofdstuk 2 (Reisdocumenten), hoofdstuk 3 (Rijbewijzen) en hoofdstuk 9 (Overige 

publiekszaken zoals Verklaring omtrent gedrag of bewijs van in leven zijn): de maximale 
tarieven worden door de rijksoverheid vastgesteld Tarieven van hoofdstuk 2, 3 en 9 zijn op het 
moment van opstellen van de voorstellen voor college en raad in principe bekend maar nog niet 
officieel vastgesteld. We houden nu vast aan de tarieven zoals die waren in 2021. 

- Lege 1.4.5 (het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als 
bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het besluit basisregistratie personen) is verhoogd van € 
5,30 naar € 7,50. € 7,50 is het wettelijk maximum dat we hier gaan hanteren. 

- Lege 1.19.10.4 (bezoekerskaarten parkeren) is conform ombuiging 13 verhoogd van € 1,25 
naar € 5,00

- Lege 1.20.1.1 (visvergunning) is conform ombuiging 14 verhoogd van € 10,00 naar € 20,00
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