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Herziening/herijking belastingstelsel Nieuwkoop

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Kennis te stemmen van de inhoud van bijgesloten “Nota Herziening Belastingen
Nieuwkoop”.
2. Met ingang van 2010:
a. roerende ruimtebelasting in te voeren;
b. de heffingsgrondslag forensenbelasting te wijzigen in (een staffel van) de WOZwaarde.
3. Met betrekking tot het hiervoor genoemde beslispunt 2. het uitgangspunt te
hanteren dat de totale belastingopbrengsten, exclusief de doorrekening van een
eventuele toename van de structurele perceptiekosten, gelijk blijven.
4. Eerst een nader onderzoek uit te laten voeren naar het draagvlak bij
ondernemers voor een ondernemersfonds, alvorens verdere initiatieven op dit
punt te ontplooien.
5. In afwachting van de verdere wettelijke ontwikkelingen de precariobelasting
voorlopig te handhaven.
6. Het bestendige beleid van de afgelopen jaren om alle belastingtarieven
uitsluitend met het inflatiepercentage te verhogen, ook door te trekken naar 2010.
7. Zo spoedig mogelijk na de raadsbehandeling een inventarisatie uit te laten
voeren met betrekking tot roerende objecten in de gemeente.
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8. De initiële uitvoeringskosten als hiervoor bedoeld en geraamd op € 40.000, ten
laste te brengen van de Algemene Reserve en de structurele perceptiekosten
vanaf 2010 te verrekenen met de betreffende belastingtarieven.
9. De hondenbelasting te handhaven.
10. De kostendekkendheid van de tarieven voor het rioolafvoerrecht en de
afvalstoffenheffing in de komende 4 jaar kostendekkend te maken.
11. Begrotingswijziging nr. 15 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Inleiding
Conform afspraak met de raad worden in bijgesloten concept nota voorstellen gedaan om
het huidige belastingstelsel te herijken en met ingang van 2010 op enkele onderdelen te
herzien.
Inzake de afvalstoffenheffing wordt –wellicht ten overvloede- ook verwezen naar het
Afvalbeleidsplan 2009-2012 dat eveneens in de raad van april 2009 wordt behandeld.
Bij punt 9 hebben wij, gelet op de discussies in de raad over de hondenbelasting de
afgelopen jaren, voorgesteld een expliciet besluit te nemen over handhaving of
afschaffing van de hondenbelasting en in het laatste geval de inkomstenderving te
compenseren door de OZB extra te verhogen.
Op 29 januari a.s. is de herijking/herziening van het belastingstelsel aan de raad
gepresenteerd tijdens een thema-avond over gemeentelijke belastingen. Deze
presentatie, evenals de schriftelijk vastgelegde vragen&antwoorden n.a.v. de
themabijeenkomst, zijn bijgevoegd.
Beoogd effect
Kaderstelling door de raad over herziening van het belastingstelsel in Nieuwkoop vanaf
2010.
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Argumenten:
1.1 Bijgesloten moties van de raad in 2008.
2.1 Voorbereiding Perspectiefnota 2010 – 2013.
Kanttekeningen:
1.1 Belangrijkste kanttekening is de onduidelijkheid op dit moment met betrekking tot het
kabinetsvoornemen om vanaf 2010 een wettelijke vrijstelling in te voeren voor
precariobelasting inzake onder- en bovengrondse kabels&leidingen van
Nutsbedrijven.
1.2 Overigens wordt verwezen naar de inhoud van de bijgesloten concept “Nota
Herziening Belastingen Nieuwkoop”.
1.3 De raad heeft het budgetrecht en het recht om belastingverordeningen en –tarieven
vast te stellen.
Communicatie
Presentatie tijdens de informatie avond van de raad op 29 januari 2009. Eind maart 2009
zal extra aandacht aan het raadsvoorstel worden geschonken door hierover een bericht
op te nemen in de gemeenterubriek van het Witte Weekblad. In dit bericht zal ook worden
verwezen naar de inspraakmogelijkheden tijdens de meningsvormende raad begin april.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
• Motie 1 van de raad van 19 juni 2008
• Motie 2 van de raad van 19 juni 2008
• Motie 3 van de raad van 6 november 2008
• PowerPoint Presentatie van de thema avond belastingen, d.d. 29 januari 2009
• Schriftelijke vragen&antwoorden n.a.v. de thema avond belastingen voor de raad d.d.
29 januari 2009
• “Nota Herziening Belastingen Nieuwkoop”
• “Raadgever gemeentelijke belastingen” (VNG)
• “Woonlastenmonitor 2008” (COELO)

Advies meningsvormende raad 2 april 2009
Het voorstel kan gewijzigd (toeristenbelasting gaat er uit) naar de besluitvormende
raadsvergadering van 23 april 2009 als discussiestuk.
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