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Dit belastingplan

• Geeft inzicht in problematiek van de harmonisatie van de belastingen

• Doet voorstellen voor de harmonisatie van de belastingen

• Legt de uitgangspunten voor harmonisatie vast

• Gaat niet over tarieven, dat komt bij de voorstellen over de 
belastingverordeningen



Het belastingplan is gebaseerd op

• Het herindelingsadvies waarin is bepaald dat de 
belastingverordeningen per 1 januari 2019 worden geharmoniseerd

Het betreft de volgende lokale belastingen:

• OZB, Afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, leges, 
lijkbezorgingsrechten, marktgelden, parkeergelden, precario kabels en 
leidingen, reclamebelasting, precario op standplaatsen, 
toeristenbelasting en woonwagenrechten



Algemene uitgangspunten

• BSR verzorgt de heffing en invordering van de ‘grotere’ heffingen

• De beleidsregels worden geüniformeerd aan de beleidsregels van BSR

• De AVRI blijft verantwoordelijk voor afvalstoffenheffing

• De geraamde opbrengsten 2019 blijven gehandhaafd

• Er wordt aansluiting gezocht bij huidige heffingsmaatstaven en 
technieken in de GNL-gemeenten

• Er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd

• Lastendrukverschuivingen worden zoveel mogelijk beperkt



Uitgangspunten OZB 

• Opbrengst woningen 2018 = opbrengst woningen 2019 

• Opbrengst eig. niet-wo 2018 = opbrengst eig. niet-wo 2019 

• Opbrengst gebr. niet-wo 2018 = opbrengst eig. niet-wo 2019 

• Afhankelijk van besluitvorming wordt een index toegepast

• Tarieven worden in beginsel gebaseerd op de gewogen gemiddelden

• Verordening wordt opgesteld gelijk aan de huidige verordening, de 
vrijstellingen zijn idem in de GNL-gemeenten



Uitgangspunten afvalstoffenheffing

• AVRI stelt de verordening op

• Wekelijks wordt in de zomermaanden het GFT-afval opgehaald ter 
voorkoming van stankoverlast en betere scheiding
• Betekent extra heffing in Geldermalsen en Lingewaal à € 6,61. In Neerijnen 

wordt dit al geheven

• Voor het voorkomen en opruimen van zwerfafval worden extra 
maatregelen genomen 
• Betekent extra tarief in Geldermalsen à € 3,02. In Neerijnen en Lingewaal 

wordt dit al geheven



Uitgangspunten rioolheffing 

Nu: 

Geldermalsen en Lingewaal heffen van gebruikers, Neerijnen van 
eigenaren

Voorstel: heffen van eigenaren

Gevolgen: 

Woonlasten huurders Geldermalsen en Lingewaal dalen, lasten 
verhuurders stijgen 



Uitgangspunten hondenbelasting 

Nu: 

Geldermalsen heft hondenbelasting, Lingewaal en Neerijnen niet

Voorstel:

Hondenbelasting wordt ingevoerd in West Betuwe

De opbrengst wordt ingezet voor bestrijding hondenoverlast

Gevolgen: 

Hondenbezitters in Lingewaal en Neerijnen gaan hondenbelasting betalen



Uitgangspunten parkeerbelasting 

Nu: 

Geldermalsen heft parkeerbelasting, Lingewaal en Neerijnen niet

Voorstel:

Parkeerbelasting is een gebiedsgebonden belasting. De huidige situatie 
wordt voortgezet

Gevolgen: 

Geen



Uitgangspunten precario kabels en leidingen

• Huidige verordeningen worden omgezet in nieuwe verordening

• Er is geen keuzevrijheid: Harmonisatie is wettelijk geregeld in de wet 
Arhi



Uitgangspunten reclamebelasting 

Nu: 

Geldermalsen heft reclamebelasting, Lingewaal en Neerijnen niet

Voorstel:

Reclamebelasting is een gebiedsgebonden belasting. De huidige 
situatie wordt voortgezet

Gevolgen: 

Geen



Uitgangspunten toeristenbelasting

Nu: 

Geldermalsen en Lingewaal heffen toeristenbelasting, Neerijnen niet

Voorstel:

Toeristenbelasting wordt ingevoerd in West Betuwe

Tarieven worden bepaald op basis van het gewogen gemiddelde tarief van 
Geldermalsen en Lingewaal

Gevolgen: 

Verblijfhouders in Neerijnen gaan toeristenbelasting betalen



Uitgangspunten leges

• Daar waar mogelijk wordt de modelverordening van de VNG 
gehanteerd

• De tarieven worden gebaseerd op de gewogen gemiddelden

• Als een product of dienst nu voorkomt in één van de gemeenten, 
wordt dit artikel ook opgenomen in de tarieventabel van West 
Betuwe, mits er daadwerkelijk inkomsten zijn

• Er wordt aangesloten bij de nieuwe tarieventabel van de ODR



Uitgangspunten liggeld (woonschepen)

Nu: 

Lingewaal heft liggeld, Geldermalsen en Neerijnen niet

Voorstel:

Liggeld wordt ingevoerd in West Betuwe

Gevolgen: 

Belastingplichtigen in Geldermalsen (6) en Neerijnen (0) gaan liggeld 
betalen



Uitgangspunten lijkbezorgingsrechten

• Er wordt gekozen voor één gelijkluidende verordening die geldt voor 
alle begraafplaatsen in West Betuwe

• De nieuwe verordening wordt gebaseerd op het huidige onderzoek 
dat leidt tot een nieuwe begraafplaatsverordening

• Dat onderzoek kent tevens een financiële paragraaf voor nieuwe 
tarieven

• De tarieven worden bepaald op basis van het gewogen gemiddelde 
tarief



Uitgangspunten marktgelden

Nu: 

Geldermalsen heft marktgelden, Lingewaal en Neerijnen niet

Voorstel:

De huidige situatie wordt voortgezet

Gevolgen: 

Geen



Uitgangspunten precario standplaatsen

Nu: 

Lingewaal en Neerijnen heffen, Geldermalsen

Voorstel:

Precario op standplaatsen wordt ingevoerd in West Betuwe

Tarieven worden gebaseerd op het gewogen gemiddelde 

Gevolgen: 

Belastingplichtigen in Geldermalsen gaan betalen



Uitgangspunten woonwagenrechten

Nu: 

Geldermalsen en Neerijnen heffen, behalve als er een privaatrechtelijke 
overeenkomst is gesloten. Lingewaal heft niet

Voorstel:

Woonwagenrechten worden geheven in West Betuwe

Tarieven worden gebaseerd op het gewogen gemiddelde 

Gevolgen: 

Belastingplichtigen in Lingewaal gaan betalen



Het vervolg

Juni Behandeling belastingplan West Betuweberaad

September Redigeren nieuwe verordeningen en beleidsregels

Oktober Nieuwe verordeningen en beleidsregels aanbieden ter 
besluitvorming

December Vaststellen verordeningen en beleidsregels door 
huidige gemeenteraden

Januari 2019 Vaststellen OZB-verordening en bekrachtigen overige 
verordeningen

Afhankelijkheden

VGRP, onderzoek begraafplaatsen, APV overige beheersverordeningen, 
begroting 2019, nieuwe WOZ-waarden 1-1-2018 (dec. 2018)


