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Inleiding 
In de raadsvergadering van 15 november 2021 is de begroting van 2022 vastgesteld. Als gevolg van wetswijzigingen, 
beleidswijzigingen en wijzigingen die volgen uit de vastgestelde begroting 2022 moeten de belastingverordeningen voor 
het belastingjaar 2021 worden gewijzigd.  
 
  
 
   
 
De raad besluit 
De volgende verordeningen vast te stellen: 
01) de verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 
02) de verordening afvalstoffenheffing 2022 
03) de verordening riool- en waterzorgheffing 2022 
04) de verordening precariobelasting 2022 
05) de verordening toeristenbelasting 2022-2023 
06) de verordening marktgeld 2022 
07) de verordening lijkbezorgingsrechten 2022 
08) de verordening bruggeld 2022 
09) de legesverordening 2022 
 
   
 
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving 
Atikel 149 en 216 van de Gemeentewet. 
 
   
 
Beoogd effect 
Aan het eind van 2022 hebben we de belastingopbrengsten gegenereerd die in de begroting 2022 staan beschreven.  
 
   
 
Argumenten 
in de programmabegroting 2022 is een aantal tariefswijzigingen van de belastingen verwerkt. Op 15 november 2021 heeft 
bij de vaststelling van de begroting 2022 formeel gezien besluitvorming plaatsgevonden.  
 



De volgende wijzigingen die voortvloeien uit de begroting 2022 worden doorgevoerd: 
- De OZB opbrengst stijgt met 3,8% (incl. inflatiecorrectie). 
- De opbrengst van de afvalstoffenheffing stijgt met 8,8% (incl. inflatiecorrectie). 
- De opbrengst van de riool- en waterzorgheffing stijgt in 2022 met 11,8% (incl. inflatiecorrectie). 
- De marktgelden worden verhoogd met 5% (incl. inflatiecorrectie). 
- Het tarief bruggeld wordt niet verhoogd. 
- De tarieven voor de toeristenbelasting 2023 worden verhoogd met de inflatiecorrectie. 
- De tarieven precariobelasting, lijkbezorgingsrechten en leges zijn met de inflatiecorrectie verhoogd. Enkele tarieven 
worden conform de voorschriften van de Rijksoverheid verhoogd en niet met de inflatiecorrectie.  
 
De inflatiecorrectie is 1,8%. 
 
Uit de rioolheffing bekostigt de gemeente de uitvoering van de drie gemeentelijke watertaken. Dit zijn het inzamelen en 
transporteren van afvalwater, het bergen en afvoeren van hemelwater en het zorgdragen voor het grondwater. De 
modelverordening Rioolheffing van de VNG, die dient als basis voor de voorliggende verordening, wordt gemoderniseerd 
en gewijzigd. Mede hierdoor is de citeertitel van de verordening gewijzigd in riool- en waterzorgheffing. In april/mei 2022 
worden nieuwe heffingssystematieken van de riool- en waterzorgheffing 2023 door het college aan de raad voorgelegd.  
Door het aangenomen amendement "Programmabegroting 2022-2025" is de stijging van de opbrengst rioolheffing van 
16% verlaagd naar 11,8%.  
 
Om de afgesproken verhouding van minimaal 20% tussen het één- en meerpersoonstarief van de afvalstoffenheffing te 
handhaven stijgt het tarief voor 2022 van 1-persoonshuishoudens met 3% en voor meerpersoonshuishoudens met 10,7% 
ten opzichte van 2021. De stijging van 8,8% is daardoor niet meer direct te herleiden in de tarieven.  
 
De ozb-tarieven 2022 wijken af van de in paragraaf 1, lokale heffingen genoemde ozb-tarieven omdat de 
waardeontwikkeling lager uitkomt. Uitgangspunt is dat de totale opbrengst niet meer dan met 3,8% stijgt. De 
waardeontwikkeling van de woningen is van 8% gewijzigd in 7,5% en de waardeontwikkeling van de niet-woningen is van 
-0,5% gewijzigd in -0,6%. De tarieven zijn in de verordening aangepast.  
  
 
   
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
  
 
   
 
Financiën 
De tarieven zijn met team Financiën afgestemd. Het vaststellen van de verordeningen moet dit jaar geschieden willen de 
aanslagen volgend jaar tijdig opgelegd en verstuurd kunnen worden.  
 
   
 
Uitvoering 
De verordeningen zullen na bekendmaking in het Gemeenteblad per 1 januari 2022 in werking treden. Vervolgens zullen 
de in de verordeningen vastgelegde bepalingen en tarieven conform de betreffende heffing worden uitgevoerd in het 
belastingjaar 2022.  
 
   
 
Communicatie 
De vastgestelde verordeningen worden in het Gemeenteblad, op de website www.overheid.nl, bekendgemaakt. Op de 
website www.oudewater.nl wordt een publicatie geplaatst waarin de vaststelling van de belastingverordeningen wordt 
vermeld. Tevens worden de belangrijkste nieuwe tarieven aangegeven. 
 
   
 
Samenhang met eerdere besluitvorming 
Begroting 2022  
 



   
 
Bijlagen 
21/D/039481  01 de verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 
21/D/039476  02 de verordening afvalstoffenheffing 2022 
21/D/039478  03 de verordening riool- en waterzorgheffing 2022 
21/D/039486  04 de verordening precariobelasting 2022 
21/D/039487  05 de verordening toeristenbelasting 2022-2023 
21/D/039479  06 de verordening marktgeld 2022 
21/D/039480  07 de verordening lijkbezorgingsrechten 2022 
21/D/039477  08 de verordening bruggeld 2022 
21/D/039474  09 de legesverordening 2022 


