Rotterdam, 25 september 2018.

18bb7166

Onderwerp:
Vaststelling Kadernota Lokale Lasten 2018-2022.

Aan de Gemeenteraad.
Hierbij ontvangt u het voorstel tot vaststelling van de Kadernota Lokale Lasten 2018
2022.
Gevraagd besluit:
Samenvattend stellen wij u voor:
Kadernota Lokale Lasten 2018-2022 vast te stellen
Waarom dit voorstelî/Waarom nu voorgelegd?
Deze kadernota geeft in principe voor deze raadsperiode antwoord op vragen als:
welke lokale lasten worden in Rotterdam geheven, op grond waarvan, wie betalen
deze lasten, wat zijn de opbrengsten; en welke beleidsuitgangspunten gelden hierbij?
Daarmee stelt de raad de kaders op voor het door het college te voeren lokale
lastenbeleid voor de komende járen. En daarover legt het college periodiek
verantwoording af richting uw raad.
Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen
moties en gedane toezeggingen:
Coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’;
Verordening financiën Rotterdam 2013 (na wijziging 2 juni 2017);
Rijksbesluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 2016.
Toelichting:
Ontwerp-beleidsuitgangspunten lokaal lastenbeleid 2018-2022
De ontwerp-Kadernota Lokale Lasten bevat voor deze raadsperiode de volgende
ontwerp-beleidsuitgangspunten van het lokale lastenbeleid 2018-2022 van de
gemeente Rotterdam. Uw raad wordt gevraagd de hierna meerjarige beleidskaders
inzake lokale lasten voor de raadsperiode 2018-2022 vast te stellen.
1. De uitgangspunten van belastingheffing zijn:
a. rechtmatigheid
b. rechtszekerheid
c. rechtsgelijkheid
d. doelmatigheid
e. doeltreffendheid
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2. Daarnaast gelden op grond van het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam
de volgende uitgangspunten voor het lokale lastenbeleid:
a. Er worden geen nieuwe beleidsmaatregelen genomen die zorgen voor een
stijging van de woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB), exclusief
mogelijk private financiële consequenties van de energietransitie.
b Het tarief van de afvalstoffenheffing wordt verder gedifferentieerd: naast een
tarief voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens, wordt ook het tarief
voor 2-persoonshuishoudens ingevoerd.
c. De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt voor minima 750Zo. De Aowminima krijgen een verhoging van hun Aow-tegoed van
6 75,00. Dit, om op het niveau van lOCP/o kwijtschelding van de
afvalstoffenheffing uit te komen.
a Het tarief voor de logiesbelasting wordt 6,50Zo van de ovemachtingsprįis.
e. Het parkeertarief voor bezoekers en voor bewoners wordt verhoogd.
Naast de onder 2. vermelde beleidsuitgangspunten gaan we bij de bepaling van onze
tarieven van de verschillende lokale lasten uit van de volgende uitgangspunten
> Voor de bepaling van de maximale stijging van de jaarlijkse lastendruk dient de
gemiddelde prijsontwikkeling, gerepresenteerd door de consumentenprijsindex
(CP'-trend) als uitgangspunt. Deze index vormt een afspiegeling van de
ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud voor de consument, omdat
een breed pakket van diensten hierin tot uitdrukking worm gebracht.
> De opbrengst uit de Onroerend-zaakbelasting (OZB) wordt alleen geïndexeerd
en niet verhoogd. Areaaluitbreiding zorgt voor extra OZB-inkomsten.
P

De OZB-opbrengsten zijn de uitkomst van de rekensom: totale waarde
onroerend goed x tarief. Omdat de waarde van het onroerend goed een
autonoom gegeven is dat jaarlijks via taxaties wordt bepaald, xerwijl de
opbrengsten voor ieder begrotingsjaar taakstellend worden vastgesteld door de
raad, is de hoogte van de OZB-tarieven hiervan de rekenkundige afgeleide.

> Ter bepaling van de OZB-taneven worden de totale taakstellende OZBopbrengsten op basis van een vaste verdeling verdeeld over de verschillende
belastinggroepen: eigenaren woningen; eigenaren niet-woningen en gebruikers
niet-woningen.
Om te zorgen dat de taakstellende OZB-opbrengsten ook daadwerkelijk
gerealiseerd worden, wordt bij het bepalen van tarieven rekening gehouden met
oninbaar en. bij bepaling van het tarief OZB eigenaren niet-woningen, met
leegstand.
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> Bij leegstaande niet-woningen kan geen gebruikersheffing OZB niet-woningen
worden opgelegd. De gemiste opbrengsten door leegstand worden volledig
verdisconteerd m het tarief OZB-eigenaren niet-woningen.
> Ter bepaling van de tarieven voor belasting op roerende woon- en
bedrijfsruimten gelden dezelfde uitgangspunten en tarieven als voor de OZB.
> De heffing van gemeentelijke belastingen is alleen mogelijk op basis van de
Gemeentewet. De huidige wettelijke regeling kent drie OZB tarieven:
- een tarief eigenarenbelasting voor woningen,
- een tarief eigenarenbelasting voor niet-woningen en
- een tarief gebruikersbelastingen voor niet-woningen.
Voor een verdere differentiatie in tarieven is een wetswijzing vereist
Met ingang van heffingsjaar 2019 wordt een tarief afvalstoffenheffing voor een
eenpersoonshuishouden, een tarief voor een tweepersoonshuishouden en een
tarief voor drie of meer persoonshuishouden geheven. Bij de bepaling van de
hoogte van deze tarieven wordt uitgegaan dat een gemiddeld
meerpersoonshuishouden 1,75 keer en een gemiddeld
tweepersoonshuishouden 1,5 keer zoveeí huishoudelijk afval aanbiedt dan een
gemiddeld eenpersoonshuishouden.
Aan de tarieven afvalstoffenheffing worden naast de kosten voor
afvalinzameling en -verwerking ook toegerekend 2507o van de totale kosten van
straatreiniging, de kosten van toezicht en handhaving en de toerekenbare
omzetbelasting toegerekend aan het BTW-Compensatiefonds. Tevens wordt
een deel van de perceptiekosten en kosten voor oninbaar aan dit tarief
toegerekend. Stortbelasting wordt vooralsnog niet aan het tarief
afvalstoffenheffing toegerekend.
> Rioolheffing is een eigenarenbelasting. Voor woningen geldt een basistarief.
Voor niet-woningen geldt een tariefdifferentiatie op basis van de WOZ-waarde,
tenzij de WOZ-waarde lager is dan C 200.000. Dan geldt ook het basistarief
voor woningen
Voor WOZ-objecten met een WOZ-waarde onder de č 40.000 geldt een
gedifferentieerd tarief. Conform de besluitvorming rond het laatste gemeentelijk
rioleringsplan (GRP4) is bepaald dat het basistarief van de rioolheffing jaarlijks
stijgt met C 5,00 en de CPI-trend.
> Voor deze gehele raadsperiode geldt als tarief voor de logiesbelasting 6,507o
van de overnachtingsprijs.
> Tenzij anders besloten wordt mogen de tarieven voor retributies in principe met
niet meer dan met de CPI-trend stijgen ten opzichte van het bestaande tarief. In
die gevallen waarin het kostendekkendheidspercentage van het bestaande
tarief 9807o of meer bedraagt mag het tarief in principe niet meer dan met de
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toegekende inflatiecorrectie op de lasten stijgen. De kostendekkendheid van
retributies mag nooit meer zijn dan lOCP/o.
> Tarieven worden afgerond op een veelvoud van C 0,10 dan wel op hele euro's.
> Bij de berekening van de tarieven voor retributies wordt in principe uitgegaan
van de tariefhoogte van het bestaande tarief voor afronding. Indien de raad het
voorgaande jaar besloten heeft een tarief mee-’ dan wel minder met de CPItrend te verhogen, dan geldt het aldus vastgesteld tarief als basis.
^ Daar waar gemeentelijke verordeningen Rijkstarieven bevatten worden de door
het Rijk aangegeven maximum tarieven gehanteerd.
^ Ter bevordering van de e-dienstverlening en het terugbrengen van de
organisatiekosten wordt in principe een lager legestarief berekend voor de
behandeling van een digitale aanvraag dan bij aanvraag in persoon aan een
gemeentelijk loket.
> Bij het legesmodel voor de activiteit bouwen is er sprake van kruissubsidiëring.
Grote aanvragen subsidiëren de kleine aanvragen. De heffing van de leges
voor de activiteit bouwen wordt op basis van de opgegeven bouwkosten
vastgesteld. Hierbij wordt een model met 6 procentuele schijven gehanteerd
waarbij per schijf de leges op basis van de bouwkosten vastgesteld wordt. Het
college is gestart met een onderzoek in het kader van het eventueel
“Vergt oenen” van de leges. Uitkomsten van het onderzoek worden in de
voorjaarsnota 2019 aan de raad voorgelegd.
^

Per 1 juli 2017 is de precariobelasting op nutsbedrijven afgeschaft met een
overgangstermijn tot 1 januari 2022. Onder de overgangsregeling kan een
gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016.
Daarmee zijn de maximale hoogten van de tarieven bevroren. Door het
invoeren van deze wet zal Rotterdam (per 1 januari 2022) structureel circa
C 13.5 mln lagere opbrengsten genereren. Om dit bedrag te compenseren
zullen verschillende fiscale mogelijkheden worden onderzocht.

3. In Rotterdam worden de onderstaande lokale lasten geneven binnen de vigerende
heffingstelsels. Uw raad stelt jaarlijks de volgende verordeningen en tarieven vast:
a. Verordening onroerende-zaakbelasting
b Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
c. Verordening precario- en reclamebelasting
d. Algemene legesveŕordening
e. Verordening iogiesbelasting
f. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
g. Verordening afvalstoffenheffing
h. Verordening bedrijfsreinigingsrecht
i. Verordening riooiheffing
j. Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting
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k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Verordening rechten markten
Verordening precario standplaatsen
Retributieverordening Openbare werken
Verordening lijkbezorgingsrechten
Verordening leges Publiekszaken Rotterdam
Verordening liggeld woonschepen
Verordening leges Omgevingsvergunning

5. In Rotterdam worden onderstaande belastingsoorten niet geheven:
a. baatbelasting
b. forensenbelasting
c. hondenbelasting
6. Voor kwijtschelding wordt van de volgende uitgangspunten uitgegaan:
a. Alleen voor afvalstoffenheffing, gebruikersbelasting van de onroerendezaakbelastingen en de gebruikersbelasting van de belastingen op roerende
woon- en bedrijfsruimten kan gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend
op maximaal lOCP/o van de bijstandsnorm.
b. Kwijtschelding wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd toegekend op basis
van toetsing door de Stichting Inlichtingenbureau.
c. Ondernemers kunnen voor kwijtschelding in aanmerking komen als zij
voldoen aan de normen voor het Besluit Bijstandverlening voor
zelfstandigen 2004 (BBZ 2004).
Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Voorgestelde uitgangspunten zijn getoetst en passen binnen de geldende wet- en
regelgeving.
Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
De secretaris,

De burgemeester,

utaleb

Bijlage(n):
Kadernota Lokale Lasten 2018-2022.
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Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018; ;
besluit:
1. De hierbij behorende Kadernota Lokale Lasten 2018-2022 vast te stelien.
2. De Kadernota Lokale Lasten 2014-2018 hierbij in te trekken.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De griffier,

De voorzitter,
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