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Samenvatting
Jaarlijks worden de belastingverordeningen voor het nieuwe jaar vastgesteld door de
gemeenteraad. Hierin worden de nieuwe tarieven opgenomen en wordt de tekst van de
verordeningen, indien nodig, geactualiseerd.
De tarieven zijn conform de uitgangspunten in de begroting verhoogd.
Beslispunten
De onderstaande verordeningen vaststellen conform bijgevoegde raadsbesluiten:
Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Asten 2020
Verordening rioolheffing gemeente Asten 2020
Verordening hondenbelasting gemeente Asten 2020
Verordening toeristenbelasting gemeente Asten 2020
Verordening reclamebelasting Asten-Centrum 2020
Verordening afvalstoffenheffing gemeente Asten 2020
Verordening marktgelden gemeente Asten 2020
Verordening eenmalig aansluitrecht riolering gemeente Asten 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Asten 2020
Legesverordening gemeente Asten 2020
Inleiding
Onderstaand treft u de aanpassingen per verordening aan met daarbij een toelichting op
de tarieven en tekstueel indien er wijzigen zijn.
Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Asten 2020
Tarieven
De OZB wordt verhoogd met 5% + 1,75% inflatiecorrectie op basis van de maatregel uit
scenario-ontwikkeling die voorgesteld is bij de voorjaarsnota 2019. Op basis van de
herwaardering naar peildatum 1 januari 2019 zijn de tarieven 2020 als volgt:
Tarieven begrote opbrengst begroting 2020

Tarieven

Eigenarenbelasting

Eigenarenbelasting

woningen

niet-woningen

0,1106 %

0,2201%

Gebruikersbelasting
0,1794%

Tekstueel
Artikel 1 is aangepast conform het voorstel van de VNG, namelijk:
De titel is gewijzigd van Belastingplicht naar ‘Belastbaar feit en belastingplicht’;
In lid 1 sub a is het begrip gebruikersbelasting vervangen door belasting;
In lid 1 sub b is het begrip eigenarenbelasting vervangen door belasting;
Verordening rioolheffing gemeente Asten 2020
Tarieven
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2020 is op 12 december 2017 vastgesteld.
De tarieven voor de rioolheffing worden conform het GRP voor de jaren 2019 tot en met
2021 verhoogd met 5,9%. De totale verhoging voor 2020 komt dus incl. de
inflatiecorrectie van 1,75% op 7,65%.
De gebruikerstarieven voor grootverbruikers (bijv. agrarische bedrijven) worden
verhoogd met de inflatiecorrectie.
De tarieven 2020 worden als volgt voorgesteld:
Rioolheffing

2020

2019

Het eigenarendeel

€ 234,00

€ 217,00

Het kwart tarief

€ 58,50

€ 54,25

Gebruikersgedeelte voor elke volle eenheid
van 500m³ bij een hoeveelheid water
-

Van 500m³ tot 15.000 m³

€ 176,42

€ 173,39

-

15.000m³ of meer

€ 88,60

€ 87,08

Tekstueel
Artikel 3 lid 2 is tekstueel aangepast conform het voorstel van de VNG.
Artikel 4 lid 7 is ‘riolering van de gemeente’ vervangen door gemeentelijke riolering op
voorstel van de BSOB aangezien hier niet slechts het buizenstelsel van het riool wordt
bedoeld.
Artikel 5 lid 4 is verwijderd aangezien dit niet of nauwelijks voorkomt en er geen
onderbouwing voor het percentage van 10% aanwezig was. Dit op aandragen van de
BSOB.
Verordening hondenbelasting gemeente Asten 2020
Tarieven
Hondenbelasting wordt geheven over hondenbezitters binnen de bebouwde kom.
Daarmee is hondenbelasting een bestemmingsheffing en mag maximaal kostendekkend
zijn. Aangezien de baten lager zijn dan de kosten, zijn conform de begroting de tarieven
verhoogd met het inflatiepercentage van 1,75%. Op deze manier is de belasting volledig
kostendekkend.
De tarieven 2020 worden als volgt voorgesteld:
Hondenbelasting

2020

2019

e

€ 73,20

€ 72,00

e

2 hond

€ 93,84

€ 92,12

3e hond en volgende hond

€ 124,56

€ 122,44

Kenneltarief

€ 170,57

€ 167,64

1 hond
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Tekstueel
Het artikel over vrijstellingen, artikel 3, is tekstueel aangepast conform het voorstel van
de VNG, namelijk gehandicaptenhond is vervangen door assistentiehond.
Daarnaast is er een vrijstelling extra opgenomen op verzoek van de KNGF, namelijk voor
honden die worden opgeleid tot blindengeleidenhond of assistentiehond mits dit
aantoonbaar is via de KNGF.
Verordening toeristenbelasting gemeente Asten 2020
Tarieven
De tarieven van de toeristenbelasting worden verhoogd met € 0,05 op basis van de
maatregel uit scenario-ontwikkeling die voorgesteld is bij de voorjaarsnota 2019.
Toeristenbelasting

2020

2019

Hotel

€ 2,15

€ 2,10

Bed & Breakfast en daaraan gelijk gestelde

€ 2,15

€ 2,10

€ 1,40

€ 1,35

accomodaties
Overige accomodaties

Tekstueel
In artikel 5 Belastingtarief is onder het begrip groepsaccommodatie een toevoeging
gedaan namelijk wat onder groepen wordt verstaan. Dit om discussie te voorkomen.
Daarnaast is groepsaccommodatie toegevoegd onder lid twee zodat ook voor deze
accommodaties conform de praktijk het lage tarief wordt geheven.
Artikel 13 Aangifteplicht is toegevoegd op voorstel van de BSOB. De verordening miste
een aangifteplicht welke de juridische positie van de gemeente verstevigd en een
eventueel aanwezig boetebeleid bij niet of niet-tijdig doen van aangifte steunt.
Verordening reclamebelasting Asten-Centrum 2020
Tarieven
Met ingang van 2014 is op verzoek van het Centrummanagement Asten (CMA) een
reclamebelasting ingevoerd ter uitvoering van een ondernemersfonds voor economische
versterking van het centrum van Asten. Iedere binnen het aangewezen gebied gelegen
vestiging, waarbij een openbare aankondiging aanwezig is, betaalt een vast bedrag. Het
vaste bedrag is verhoogd met 1,75% van € 250,00 naar € 255,00. Daarnaast betaalt
men een variabel deel per € 1.000,-- WOZ-waarde voor zover de waarde meer bedraagt
dan € 139.000,--. Het variabele deel is gedaald van € 1,25 naar € 1,10 op basis van de
totaal op te brengen reclamebelasting. Het maximale bedrag is verhoogd met 1,75%
naar € 510,00.
Tekstueel
Conform voorstel van de VNG wordt de titel van artikel 1 ‘Definities’ in plaats van
Begripsomschrijvingen.
Verordening afvalstoffenheffing gemeente Asten 2020
Gebruikers van woningen in de gemeente Asten betalen afvalstoffenheffing ter dekking
van de kosten voor afvalverwijdering en –verwerking. Dit gebeurt door middel van een
vast bedrag en een afzonderlijke heffing per lediging van een container en een heffing
voor het aanbieden van afval bij de milieustraat. Vanaf 2018 is het tarief voor de groene
container vastgesteld op €0,--. De kosten voor inzameling en verwerking van de groene
container zijn verwerkt in het vastrecht.
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De tarieven voor de afvalstoffenheffing hebben als uitgangspunt 100%
kostendekkendheid.
Voor 2020 wijzigen naast het vastrecht en de ledigingstarieven ook de tarieven voor de
milieustraat en het ophalen van grove huishoudelijke afvalstoffen. Voor een
onderbouwing van deze nieuwe tarieven 2020 verwijzen wij u naar de separaat
bijgevoegde memo.
De tarieven worden als voorgesteld:
Afvalstoffenheffing

2020

2019

Vastrecht per maand

€ 68,64

€ 67,20

Lediging container 140 liter restafval

€ 11,62

€ 9,78

Lediging container 140 liter GFT-afval

€ 0,00

€ 0,00

Lediging emmer 40 liter restafval

€ 6,08

€ 5,04

Lediging emmer 25 liter GFT-afval

€ 0,00

€ 0,00

Ophalen grove huishoudelijke
afvalstoffen
Voor de eerste kubieke meter per aanvraag
Elke volgende kubieke meter per aanvraag

2020
€ 70,00
€ 22,00

Poorttarieven milieustraat 2020
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wit- en bruingoed:
koelkasten, diepvriezers,
televisie e.d.
Kadavers van kleine
huisdieren
Asbest 35 m2
Afgewerkte motorolie
(max. 10 liter)
Retour glas (flessen
e.d.)
Vlakglas
Papier en karton
Textiel
Kringloopgoederen
Ferro en non ferro
materialen
Luiers
Klein Chemisch Afval
Plastic verpakkingen
Wit schoon tempex
Frituurvet en olie
Autobanden zonder velg
(max. 5 stuks)
Drankenkartons
Gasflessen
Harde kunststoffen

Tarief 0 = gratis

Blad en gras
Snoeihout en
grof tuinafval

Tarief 1 = € 5,00 m³

Huisvuil:

€

5,00 per zak

Matras, 90 cm breed

€

5,00 per stuk

Matras, breder dan 90 cm

€ 10,00 per stuk

•
•
•

Grof huishoudelijk
restafval
A/B/C hout
Schoon puin
Gipspuin

Tarief 2 = € 22,00 m³

•
•
•

Gemengd bouw- en
sloopafval
Dakleer
Vloerbedekking
Niet chemisch
verontreinigende
grond

Tarief 3 = €50,00 m³
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Tekstueel
Van artikel 1 is de titel van Begripsomschrijvingen gewijzigd naar Definities conform
voorstel van de VNG. Daarnaast is het begrip ‘milieustraat’ toegevoegd.
Verordening marktgelden gemeente Asten 2020
Tarieven
Het tarief voor marktgelden stijgt conform de uitgangspunten van de begroting met
1,75%.
Verordening eenmalig aansluitrecht riolering gemeente Asten 2020
Tarieven
Het tarief voor eenmalig aansluitrecht riolering stijgt conform de uitgangspunten van de
begroting met 1,75%.
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Asten 2020
Tarieven
Het tarief voor lijkbezorgingsrechten stijgt conform de uitgangspunten van de begroting
met 1,75%.
Tekstueel
Conform het voorstel van de VNG is artikel 1 tekstueel aangepast. Daarnaast is de titel
van begripsomschrijvingen gewijzigd naar ‘Definities’.
Legesverordening gemeente Asten 2020
Tarieven
Conform begroting 2020 stijgen de tarieven met het inflatiepercentage van 1,75%,
bekeken in het licht van 100% kostendekkendheid. Hierbij is rekening gehouden met
wettelijke tarieven.
De tarieven van de Drank- en Horecavergunning worden verhoogd met 20% op basis van
de maatregel uit de scenario-ontwikkeling die voorgesteld is bij de voorjaarsnota 2019.
Daarnaast wordt het tarief voor de exploitatievergunning, indien geen vergunning op
basis van de Drank- en Horecavergunning vereist is, gelijkgesteld aan het tarief van de
Drank- en Horecavergunning.
De tarieven van de evenementenvergunning zijn tevens verhoogd op basis van de
maatregel uit scenario-ontwikkeling die voorgesteld is bij de voorjaarsnota.
Voor evenementen vanaf 150 bezoekers wordt voorgesteld om het tarief te verhogen
naar het tarief wat voorheen gold voor het tarief vanaf 500 bezoekers. Voorgesteld wordt
om het tarief voor evenementen vanaf 500 bezoekers te verhogen met 50%.

Tekstueel
De tekstuele aanpassingen zijn conform het voorstel van de VNG doorgevoerd. Te weten:
- artikel 1 Begripsomschrijvingen zijn de begrippen aangepast en de titel gewijzigd
naar Definities;
- in artikel 10 Overdracht van bevoegdheden is toegevoegd ‘van burgemeester en
wethouders’;
- artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders is
verwijderd.
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Tarieventabel behorende bij Legesverordening gemeente Asten 2020
Hieronder treft u een toelichting aan van de grootste wijzigingen van de tarieventabel.
Volledigheidshalve treft u als bijlage een toelichting aan met een was-wordt tabel om alle
wijzigingen in kaart te brengen.
Titel 1
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
Bij de scenario-ontwikkeling is € 7.000,- aan extra legesopbrengsten voor huwelijken
opgenomen.
Dit willen we bereiken op diverse manieren:
- De omstandigheden waaronder een gratis huwelijk wordt voltrokken zijn versoberd.
Zo vindt de ceremonie niet meer in de trouwzaal plaats, maar in de spreekkamer hal
en kunnen er o.a. maar twee getuigen aanwezig zijn. We hopen dat er dan meer
gekozen gaat worden voor betaalde huwelijken.
- Er is een extra variant toegevoegd. Hierbij vindt de ceremonie wel in de trouwzaal
plaats, maar wordt er geen speech gehouden of muziek gespeeld. De kosten van
deze ceremonie bedragen € 180,-.
- De kostendekkendheid van de leges is nader onderzocht in combinatie met het
verbeteren van de rechtspositie van onze buitengewoon ambtenaren van de
burgerlijke stand (BABS). Volgens de oude regeling kregen zij 4 uur per afgesloten
huwelijk. In deze 4 uur zat ook het huisbezoek, het schrijven van de speech en de
ceremonie zelf. In de praktijk zijn de BABS meer tijd kwijt. Daarom krijgen zij vanaf
nu 5 uur per ceremonie en worden de uren voor de ceremonies op zaterdag en
eventueel op zondag conform de CAR-UWO tegen 150% respectievelijk 200%
vergoed.
- Ook staat er op de website een filmpje met sfeerbeelden over trouwen in de
gemeente Asten om stellen aan te moedigen om in de gemeente Asten te trouwen.
Ook stellen de BABSen zich in dit filmpje voor, zodat stellen een eerste indruk
krijgen.
Dit resulteert in de onderstaande tarieven:
Huwelijk/
geregistreerd
partnerschap
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag
Eenvoudig huwelijk

In het gemeentehuis

Tarief 2019
€ 375,€ 745,€ 745,n.v.t.

Tarief 2020
€ 440,€ 580,€ 725,€ 180,-

Externe locatie

Tarief 2019
€ 515,€ 515,€ 515,n.v.t.

Tarief 2020
€ 425,€ 535,€ 645,n.v.t.

(woensdagmorgen en
donderdag hele dag)

Dat externe ceremonies goedkoper zijn, is gelegen in het feit dat er geen ondersteuning
van de bode nodig is.
Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen
Voor de tarieven is evenals voorgaande jaren aansluiting gezocht bij de MRE-regio en is
de indexering bepaald op 1,8%.
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /
omgevingsvergunning
In hoofdlijnen is titel 2 aangepast om een vergroting van de klant- en
gebruiksvriendelijkheid te bewerkstelligen. De teksten zijn vereenvoudigd, geüniformeerd
en ten opzichte van elkaar op een logische plaats gezet. Enkele tarieven zijn in
overeenstemming gebracht met de werkelijke besteedde tijd en enkele plaatsingen van
artikelen zijn aangepast zodat een praktischere uitvoering ervan mogelijk is.

Dit zijn de grootste wijzigingen:
Hoofdstuk 1
- Begripsomschrijving gebruiksoppervlakte toegevoegd
Hoofdstuk 2
- Verduidelijkt is wat het verschil is tussen een principeverzoek en een
conceptaanvraag is en wat de klant hiervoor krijgt.
Hoofdstuk 3
- De kosten voor een tijdelijke woonunit zijn toegevoegd aan de activiteit ‘bouwen’;
- De kosten voor welstand, verplicht advies agrarische commissie, achteraf ingediende
aanvraag, beoordeling gewijzigde gegevens en de toets verordening ruimte zijn uit de
activiteit ‘bouwen’ gehaald en hebben een eigen plek gekregen zodat ze op alle
activiteiten kunnen worden toegepast;
- De samenloop in de activiteit ‘handelen in strijd ruimtelijke ordening’ is verwijderd.
Hier zat geen onderscheid in en is dus niet relevant;
- De kosten voor een binnenplanse afwijking en een buitenplanse kleine afwijking zijn
aangepast naar 2 uur per advisering;
- De term gebruiksoppervlakte is ter verduidelijking toegevoegd aan de activiteit
‘brandveilig gebruik’;
- De verwijzingen naar de van toepassing zijnde artikelen ten aanzien van de projecten
of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming zijn geactualiseerd;
- Het artikel ‘toets welstandscriteria’ is aangepast naar een vast bedrag per
behandeling, ongeacht de activiteit waarin deze behandeling zal worden gevraagd.
Hierdoor vervallen de eerste 2 behandelingen in de activiteit ‘bouwen’;
Hoofdstuk 4
- De vermindering voor het buiten behandeling laten van een aanvraag om een
omgevingsvergunning is toegevoegd;
- De vermindering voor het intrekken van een principeverzoek is toegevoegd;
- De vermindering voor het intrekken van een aanvraag om omgevingsvergunning
voordat besluitvorming heeft plaatsgevonden is toegevoegd in de vorm van 3
mogelijke opties;
- De vermindering als gevolg van het vergunningsvrij blijken van de aanvraag om
omgevingsvergunning is toegevoegd;
Alle wijzigingen in de hoofdstuk hebben betrekking op de klantvriendelijkheid van de
financiële afhandeling van een aanvraag. Door deze artikelen in aangepaste vorm uit
hoofdstuk 5 (teruggaaf) te verplaatsen naar dit hoofdstuk, wordt voorkomen dat de klant
achteraf zijn teruggaaf moet aanvragen. Door het in hoofdstuk 4 te plaatsen kan deze
teruggaaf direct verrekend worden bij het in rekening brengen van de leges.
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Hoofdstuk 5
- De teruggaaf voor het weigeren van een aanvraag om omgevingsvergunning is
verwijderd. Een weigering brengt juist extra werkzaamheden met zich mee, wat niet
verenigbaar is met een teruggaaf van kosten.
Hoofdstuk 6
- Geen wijzigingen
Hoofdstuk 7
- Geen wijzigingen
Hoofdstuk 8
- Het schriftelijke verzoek om een principe uitspraak is verwijderd. Dit bleek eenzelfde
verzoek te zijn als in hoofdstuk 2.
Wat willen we bereiken
Middels de vast te stellen belastingverordeningen worden de begrote opbrengsten
gerealiseerd.
Wat gaan we daarvoor doen
De nieuwe tarieven worden toegepast in de heffingen. Om verordeningen in werking te
laten treden moeten ze bekend gemaakt worden door publicatie in het digitale
Gemeenteblad.
Mogelijke alternatieven
n.v.t.
Risico’s
n.v.t.
Communicatie
De verordeningen worden gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad. De verordeningen
zijn te raadplegen via onze website en www.wetten.overheid.nl.
Wat mag het kosten
n.v.t.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
Verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Asten 2020
Verordening rioolheffing gemeente Asten 2020
Verordening hondenbelasting gemeente Asten 2020
Verordening toeristenbelasting gemeente Asten 2020
Verordening reclamebelasting Asten-Centrum 2020
Verordening afvalstoffenheffing gemeente Asten 2020
Verordening marktgelden gemeente Asten 2020
Verordening eenmalig aansluitrecht riolering gemeente Asten 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Asten 2020
Legesverordening gemeente Asten 2020
Legestarieventabel 2020
Bijlage I ROEB-lijst (bouwkosten) 2020
Toelichting wijzigingen tarieventabel
Memo onderbouwing tarieven afvalstoffenheffing

(AST
(AST
(AST
(AST
(AST
(AST
(AST
(AST
(AST
(AST
(AST
(AST
(AST

2019058675)
2019058673)
2019058672)
2019058671)
2019058669)
2019058667)
2019045102)
2019045151)
2019045109)
2019045118)
2019040215)
2019057961)
2019058892)

J.Eijkemans@asten.nl
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