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Onderwerp 
 
Belastingverordeningen en tarieven 2023. 
 
Voorstel 
 
De navolgende belastingverordeningen en tarieven: 
 
- Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2023 
- Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 
- Verordening op de intrekking van de verordening scheepvaartrechten 2022 
- Wegsleepverordening 2023 
 
vast te stellen. 
 
Inleiding 
 
Jaarlijks worden alle belastingtarieven opnieuw vastgesteld. Dit volgt op het  
gemeentelijke begrotingsproces. In de begroting 2023 worden in afzonderlijke paragrafen 
de beleidslijnen vastgelegd. Eén van de verplichte paragrafen in de begroting is de 
paragraaf lokale heffingen. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de geraamde 
inkomsten, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en ontwikkelingen op 
hoofdlijnen van de diverse heffingen. De hierbij ter besluitvorming voorgelegde 
belastingverordeningen en tarieventabellen vormen een uitwerking van het beleid zoals 
geformuleerd in de begroting in het algemeen en de paragraaf lokale heffingen in het 
bijzonder.  
 
Relatie tot de strategische visie 
N.v.t.  
 
Beoogd effect 
  
Het vaststellen van de belastingverordeningen 2023 met bijbehorende tarieventabellen 
naar aanleiding van de begroting 2023. Conform afspraak worden de verordeningen en 
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tarieventabellen jaarlijks vastgesteld door uw raad op basis van de vastgestelde begroting 
en worden de meest recente juridische ontwikkelingen op het gebied van de belastingen 
en rechten meegenomen. 
  
Beoogd doel 
  
Met de vaststelling van de voorliggende belastingverordeningen kunnen er in 2023 fiscaal-
juridisch juiste en financieel goed onderbouwde belastingaanslagen worden opgelegd. 
Hiermee worden de begrote gemeentelijke belastinginkomsten gewaarborgd. 
  
Argumenten 
  
Met de vaststelling van de voorliggende belastingverordeningen worden de uitganspunten 
gemeentelijke belastingen van de begroting 2023 verzilverd en kunnen er in 2023 fiscaal-
juridisch juiste en financieel goed onderbouwde belastingaanslagen worden opgelegd. 
Hiermee worden de begrote gemeentelijke belastinginkomsten 2023 gewaarborgd. 
 
In dit voorstel treft u dan ook aan de vast te stellen tarieven voor het belastingjaar 2023 
aan waarbij rekening is gehouden met de in de begroting 2023 vastgestelde bedragen. Bíj 
het samenstellen van de begroting 2023 is gekeken naar de kostendekkendheid van de 
verleende diensten. De basis hiervoor is de paragraaf lokale heffingen van de begroting 
2023. 
  
Tariefswijzigingen 
Het beleid in algemene zin komt er op neer dat jaarlijks een stijgingspercentage wordt 
doorgevoerd ter grootte van het inflatiepercentage, tenzij tot andere percentages is 
besloten. Het stijgingspercentage is voor 2023 in algemene zin bepaald op 2,4%.  
  
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2023 
Op basis van de WOZ-waarde ontwikkelingen (bij woningen en bij niet-woningen) 
enerzijds en de voor 2023 begrote opbrengsten OZB anderzijds wordt voorgesteld de 
OZB-tarieven (als percentage van de WOZ-waarde) als volgt vast te stellen: 
  
Eigenaren woningen                :  0,0917%       (2022 0,1102%) 
Eigenaren niet woningen         :   0,2597%       (2022 0,2634%) 
Gebruikers niet woningen        :   0,1447%       (2022 0,1514%) 
  
Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2023 
Op basis van de Wet milieubeheer worden reinigingsheffingen geheven om de kosten 
van de afvalinzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafval te 
bestrijden. De opbrengsten uit deze twee heffingen mogen samen niet hoger zijn dan de 
kosten die gepaard gaan met de afvalinzameling en -verwerking. 
  
De reinigingsheffingen bestaan uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. De 
afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de inzameling en verwerking van particulier 
huishoudelijk afval. Niet particuliere huishoudens zoals bedrijven, winkels e.a. kunnen 
eveneens de gemeente verzoeken hun bedrijfsafval op te halen. Daar betalen zij dan 
reinigingsrecht voor. 
  
Om de reinigingsheffingen kostendekkend te laten zijn voor 2023 worden de tarieven met 
3,3% op jaarbasis verhoogd. De tarieven afvalstoffenheffing 2023 voor een huishouden 
per jaar zijn dan voor: 
  
een éénpersoonshuishouden                  € 266,04         (2022 : € 257,52) 
tweepersoonshuishouden                       € 290,76         (2022 : € 281,40) 
meer dan tweepersoonshuishouden        € 318,12         (2022 : € 307,42)   
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De reinigingsrechten worden eveneens met 3,3% verhoogd. De zogenaamde 
"poorttarieven" van de Milieustraat blijven gehandhaafd op het niveau van 2021. 
  
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2023 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de riolering. Om het 
rioolstelsel te kunnen financieren heft de gemeente een rioolheffing. De gemeentelijke 
rioolheffing is gebaseerd op artikel 228a van de Gemeentewet. Dit houdt in dat er sprake 
is van een algemene belasting, waar geen directe individuele dienstverlening tegenover 
staat. De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing, waarmee de kosten 
die de gemeente noodzakelijk acht voor niet alleen een doelmatig werkende riolering maar 
ook overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater 
kunnen worden verhaald. Tevens worden de kosten van kwijtschelding in het tarief 
verwerkt. Uitgangspunt bij de rioolheffing is dat het totaal aan inkomsten, in de totaal 
beschouwde periode van 60 jaar, voldoende moet zijn om alle kosten voor 
rioleringswerkzaamheden te dekken. De heffing is kostendekkend. De tarieven blijven 
gehandhaafd op het niveau van 2021. 
  
Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig aansluitrecht 2023 
Uitgangspunt bij deze heffing is 100% kostendekkendheid. Bij raadsbesluit van 10 
november 2022 is besloten de tarieven met het gehanteerde inflatiepercentage van 2,4% 
te indexeren.  
  
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023 
Onder de naam parkeerbelastingen worden de volgende belastingen geheven: 

 Een belasting voor het parkeren van een voertuig op daartoe aangewezen 
gemeentelijke parkeerplaatsen; 

 Een belasting voor door de gemeente uitgegeven parkeervergunningen en 
parkeerabonnementen. 

  
In de begroting 2023 is een stijging van het uurtarief voorzien van € 1,55 naar € 1,60 
(2023) en voor het dagtarief van € 6,20 naar € 6,40 (2023). Deze tarieven gelden feitelijk 
al met ingang van 1 juli 2022 (op basis van een besluit bij de begroting 2022). 
  
De tarieven voor de parkeerabonnementen- en vergunningen om op straat te parkeren 
worden geïndexeerd met 2,4%. Voor de tarieven van parkeerabonnementen in garages 
geldt dat alleen het tarief voor bestaande parkeerabonnementen voor bewoners van de 
Walburgpassage wordt geïndexeerd. Deze jaarlijkse  indexering moet ervoor zorgen dat op 
termijn de tarieven voor alle abonnementhouders in garages gelijk zijn. De overige 
tarieven voor parkeergarages worden niet verhoogd. Dit moet het parkeren in garages 
stimuleren ten opzichte van het parkeren op straat voor bewoners en werknemers van de 
binnenstad.  
  
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2023 
Een gemeente maakt kosten voor voorzieningen die ook door niet-inwoners (recreanten, 
arbeidsmigranten en forensen) worden gebruikt, maar krijgt daarvoor geen vergoeding uit 
het gemeentefonds. De opbrengst van de toeristenbelasting is niet bedoeld om de kosten 
van toeristische voorzieningen te dekken, maar komt ten gunste van de algemene 
middelen van de gemeente.                                          
Conform de begroting wordt voorgesteld het algemene tarief bij de toeristenbelasting voor 
2023 te verhogen van € 2,30 tot € 2,50 per persoon per nacht. In de begroting 2022 was 
destijds een stijging van het algemene tarief bij de toeristenbelasting voorzien van € 2,30 
naar € 2,35 (2023) en voor verblijf op de camping van € 1,55 naar € 1,60 (2023).  
Met de extra verhoging ter ondersteuning van de toeristische en recreatieve sector van 
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€ 0,15 (zie programma 4) komt het algemene tarief dan € 2,50 per persoon per nacht. 
Voor verblijf op een camping (campingtarief) wordt voorgesteld het tarief te verhogen van 
€ 1,55 naar € 1,60 per persoon per nacht. 
  
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2023  
Voor de belastingjaren 2021 en 2022 zijn naar aanleiding van daartoe strekkende 
raadsbesluiten de tarieven voor terrassen en uitstallingen op 0 gesteld. Met ingang van 
belastingjaar 2023 wordt deze precariobelastingheffing weer hervat. 
Voor het overige zijn voor 2023 de tarieven precariobelasting met 2,4% geïndexeerd. 
  
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023 
Bij het samenstellen van de begroting 2023 is gekeken naar de kostendekkendheid van de 
verleende diensten. Op basis van de prijsinflatiecorrectie is er een algemene 
tariefsverhoging van 2,4% doorgevoerd. 
  
In enkele gevallen is er sprake van een extra tariefsverhoging of een tariefbevriezing in 
verband met bijvoorbeeld Rijksregelgeving of het streven naar kostendekkendheid van de 
verleende dienst. In een aantal gevallen is het legestarief na herijking van de te maken 
gemeentelijke kosten verhoogd: 
 
Leges publiekszaken (legaliseren van een handtekening) 
Het tarief hiervoor wordt verhoogd van € 6,50 (2022) naar € 8,50. 
 
Leges omgevingsvergunning (bouwactiviteiten) 
Na herijking door de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) zijn hier de 
tarieven voor 2023 aangepast.  
  
Leges Alcoholwet/horeca 
Er komt een geheel nieuw tarief (€ 576,00) voor een vergunningaanvraag voor het 
exploiteren van een coffeeshop. 
 
Leges Wet op de kansspelen 
Het tarief voor een vergunning voor een speelautomaat stijgt van € 22,80 (2022) naar € 
56,50 per elke speelautomaat. 
  
Leges aanvraag GPK (gehandicapten parkeerkaart) 
Deze bedroegen in 2022 € 199,00 en stijgen als gevolg van de toegenomen gemeentelijke 
kosten naar € 255,00 (€ 230,00 kosten externe medische advisering en € 25,00 kosten 
parkeerkaart). 
  
Leges vergunningaanvragen kinderopvang 
Ook hier stijgen de tarieven vanwege toegenomen GGD inspectiekosten. 

 Kindercentrum of gastouderbureau: € 1.820,00 (2022: € 1.776,00) 
 Gastouders: € 569,00 (2022: € 444,00) 

  
Leges reisdocumenten en rijbewijzen 
Jaarlijks worden de Rijkstarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen bekend gemaakt die 
dan op 1 januari van het volgende jaar ingaan. Deze legestarieven  kennen een wettelijk 
door het Rijk gemaximeerd tarief. 
  
De Rijkstarieven 2023 voor reisdocumenten en rijbewijzen zijn inmiddels beschikbaar en 
verwerkt in de legestarieventabel 2023. Het betreft hier tariefverhogingen ten opzichte 
van belastingjaar 2022. 
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  2023 2022 
nationaal paspoort € 77,75 € 75,80 
Nederlands identiteitskaart € 70,30 € 64,00 
rijbewijs € 44,65 € 41,60 

  
Leges ontheffing sluitingsuur horecagelegenheden. 
Voor belastingjaar 2021 en ook voor belastingjaar 2022 heeft de raad destijds besloten 
deze legesheffing achterwege te laten. Met ingang van belastingjaar 2023 wordt deze 
legesheffing weer hervat. 
  
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023 
Voor de berekening van de hoogte van de marktgelden is kostendekkendheid het 
uitgangspunt. Met marktgelden worden kosten gedekt die de gemeente maakt rond de 
organisatie van de week- en jaarmarkten. Kosten voor het gebruik van elektriciteit worden 
afzonderlijk gefactureerd. Uitgangspunt bij het marktgeld is volledige kostendekkendheid 
voor de weekmarkt in Weert. Voor 2023 wordt een tariefstijging van 2,4% voorgesteld. 
 
Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 
In de begroting 2023 en in de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn de opbrengsten 
scheepvaartrechten op nihil gesteld. Om deze reden wordt voorgesteld deze verordening 
in te trekken. Daartoe is uitsluitend de gemeenteraad bevoegd. 
  
Verordening op de heffing en invordering van graf- en begraafrechten 2023 
Begraafrechten worden geheven ter zake van het gebruik van de gemeentelijke 
begraafplaats en het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte 
diensten. De opbrengsten uit de graf- en begraafrechten dienen om kosten te dekken van 
het in stand houden van begraafplaatsen en het verlenen van diensten rond begrafenissen 
en crematies. De graf- en begraafrechten kunnen bestaan uit meerdere tarieven. In de 
gemeente Weert bestaat onderscheid tussen begraafrecht en grafrecht. Onder 
begraafrecht vallen de diensten die de gemeente verleent rond een begrafenis of crematie. 
Via het grafrecht worden kosten gedekt die verband houden met het in stand houden van 
begraafplaatsen. Uitgangspunt bij de rechten is volledige kostendekkendheid. Voorgesteld 
wordt de tarieven met het gehanteerde inflatiepercentage van 2,4% te indexeren. 
  
Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2023 
Ook deze verordening wordt voor belastingjaar 2023 door de raad vastgesteld. De raad 
heeft echter het college de bevoegdheid gegeven de tarieven staangeld bij collegebesluit 
vast te stellen. Ook de tarieven staangeld 2023 zullen met 2,4% worden geïndexeerd. 
  
Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 
Hier is op advies van de VNG het navolgende nieuwe artikel toegevoegd. 
  
Artikel 5.  Extra toegestane financiële middelen 
In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat 
onderdeel, verhoogd met: 
a.         maximaal € 2.000,00 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot, 
b.         75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en 
c.         90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder. 
  
In Uitvoeringsregeling Invorderingswet is geregeld welk bedrag aan financiële middelen bij 
het verlenen van kwijtschelding niet tot de bezittingen wordt gerekend. 
  
Directe aanleiding voor deze nieuwe (aangepaste) regeling vormt de wens vanuit de 
Tweede Kamer om de kwijtscheldingsregels zo aan te passen, dat met name AOW-
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gerechtigden die qua inkomen recht hebben op kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen, dit recht niet verspelen door het hebben van een kleine vermogensbuffer. In 
deze nieuwe regeling is bepaald dat de gemeente de mogelijkheid krijgt om de 
vermogensnorm die bij de kwijtschelding van belastingen geldt, te verhogen. Voor 
echtgenoten kan de vermogensnorm met maximaal € 2.000,00 worden verhoogd. Voor 
alleenstaanden bedraagt de verhoging 75% van € 2.000,00. Voor alleenstaande ouders 
bedraagt de verhoging 90% van € 2.000,00.  
 
Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het totale bedrag aan financiële 
middelen te verhogen, geldt die verhoging voor alle belastingschuldigen met dien 
verstande dat de verhoging per leefsituatie verschilt. 
 
Wegsleepverordening 2023 
De in deze verordening opgenomen tarieven worden eveneens met 2,4% geïndexeerd. 
  
Kanttekeningen en risico’s  
N.v.t. 
  
Financiële gevolgen 
  
De financiële gevolgen zijn in de begroting 2023 verwerkt.  
  
Participatie 
N.v.t. 
  
Communicatie  
  
Na vaststelling van de belastingverordeningen en tarieventabellen dient publicatie en ter 
inzage legging conform de bepalingen in de Gemeentewet te geschieden. De datum van 
inwerkingtreding van voornoemde besluiten is gesteld op 1 januari 2023. 
  
Publicatie van de besluitvorming vindt plaats op www.officiëlebekendmakingen.nl en via 
de gemeentelijke website. 
  
Planning en uitvoering 
N.v.t. 
  
Evaluatie  
  
Via de tussentijdse rapportages en de jaarrekening informeren we u over de stand van 
zaken van de realisatie van de begrote opbrengsten gemeentelijke belastingen en rechten. 
  
Bijlagen  
 
- Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2023 
- Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 
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- Verordening op de intrekking van de verordening scheepvaartrechten 2022 
- Wegsleepverordening 2023 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
A.M.A. Vrijenhoek 

 
 
 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1858822  
 
Advies raadscommissie 29 november 2022 
De commissie S&I-M&B acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als 
bespreekstuk. 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2022, 
 
 
 besluit: 
 
De navolgende belastingverordeningen en tarieven: 
 
- Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2023 
- Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2023 
- Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 
- Verordening op de intrekking van de verordening scheepvaartrechten 2022 
- Wegsleepverordening 2023 
 
vast te stellen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2022. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


