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De Begroting 2011 vast te stellen en daarmee de budgetten per programma en de geplande
investeringen voor 2011 te autoriseren.
De structurele mee- en tegenvallers uit de Bestuursrapportage 2010 voor de jaren 2011 en verder te
autoriseren.
De aanvullende maatregelen vast te stellen ter verbetering van het financieel perspectief van het
bestaande beleid.
Het nog te realiseren deel van de bezuinigingen op de Wmo in 2011 te dekken uit de Wmo reserve.
Voor de Begroting 2012 (en verder) wordt verdere analyse en besluitvorming voorbereid over de
invulling van de resterende taakstelling.
De tarieven voor de OZB extra verhogen met 0,75% ter gedeeltelijke compensatie van het negatieve
orde effect. Deze verhoging komt bovenop de reeds afgesproken stijging met 1,5% conform de
Voorjaarsnota 2010.
Voor de jaren 2011 – 2014 incidentele middelen te reserveren op een stelpost ter uitvoering van het
coalitieakkoord, conform de uitspraak hierover in pijler 6 van het coalitieakkoord.
Begrotingswijziging 2011000 vast te stellen, waarmee de bovenstaande zaken (beslispunt 3 t/m 6)
worden verwerkt in de budgetten en het begrotingssaldo (beslispunt 2 wordt technisch verwerkt via de
meerjarige begrotingswijziging bij de Berap: 2010073).
In te stemmen met de publiekrechtelijke tarieven 2011 en daartoe de volgende stukken vast te stellen:
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2011
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2011
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2011 (incl. tarieventabel)
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 (incl.
tarieventabel)
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2011 (incl. tarieventabel)
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2011
Het te storten deel van het tarief rioolheffing in de Voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 te
bepalen op € 113.531 ofwel 2,98% van de opbrengst. Het te storten deel van het tarief rioolheffing per
verbruiksklasse dienovereenkomstig te bepalen op:
Art.6.1: € 3,83 (woningen)
Art.6.2: € 3,83 (niet-woning met een verbruik < 250 m3)
Art.6.2a: € 0,15 (niet woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 250 m3 tot en met 2.500
m3)
Art.6.2b: € 0,08 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 2.500 m3 tot en met
25.000 m3)
Art.6.2c: € 0,04 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 25.000 m3 tot en met
50.000 m3)
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Art.6.2d: € 0,02 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 50.000 m3 tot en met
100.000 m3)
Art.6.2e: € 0,01 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 100.000 m3)

BESLUIT RAAD
9 november 2010
Conform besloten, met aantekening dat de fracties van SP en ChristenUnie/SGP worden geacht tegen
beslispunten 4 en 6 te hebben gestemd, de fractie van Pro Zeist tegen beslispunten 4 en 5, Seyst.nu tegen
beslispunten 5 en 6, Groene Democraten Zeist tegen investeringen waar ze zich eerder tegen uitgesproken
heeft en de CDA-fractie wordt geacht tegen de begroting te hebben gestemd. Tevens zijn 2 moties
aangenomen.
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De Begroting 2011 vast te stellen en daarmee de budgetten per programma en de geplande
investeringen voor 2011 te autoriseren.
De structurele mee- en tegenvallers uit de Bestuursrapportage 2010 voor de jaren 2011 en verder te
autoriseren.
De aanvullende maatregelen vast te stellen ter verbetering van het financieel perspectief van het
bestaande beleid.
Het nog te realiseren deel van de bezuinigingen op de Wmo in 2011 te dekken uit de Wmo reserve.
Voor de Begroting 2012 (en verder) wordt verdere analyse en besluitvorming voorbereid over de
invulling van de resterende taakstelling.
De tarieven voor de OZB extra verhogen met 0,75% ter gedeeltelijke compensatie van het negatieve
orde effect. Deze verhoging komt bovenop de reeds afgesproken stijging met 1,5% conform de
Voorjaarsnota 2010.
Voor de jaren 2011 – 2014 incidentele middelen te reserveren op een stelpost ter uitvoering van het
coalitieakkoord, conform de uitspraak hierover in pijler 6 van het coalitieakkoord.
Begrotingswijziging 2011000 vast te stellen, waarmee de bovenstaande zaken (beslispunt 3 t/m 6)
worden verwerkt in de budgetten en het begrotingssaldo (beslispunt 2 wordt technisch verwerkt via de
meerjarige begrotingswijziging bij de Berap: 2010073).
In te stemmen met de publiekrechtelijke tarieven 2011 en daartoe de volgende stukken vast te stellen:
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2011
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2011
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2011 (incl. tarieventabel)
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 (incl.
tarieventabel)
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2011 (incl. tarieventabel)
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2011
Het te storten deel van het tarief rioolheffing in de Voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 te
bepalen op € 113.531 ofwel 2,98% van de opbrengst. Het te storten deel van het tarief rioolheffing per
verbruiksklasse dienovereenkomstig te bepalen op:
Art.6.1: € 3,83 (woningen)
Art.6.2: € 3,83 (niet-woning met een verbruik < 250 m3)
Art.6.2a: € 0,15 (niet woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 250 m3 tot en met
2.500 m3)
Art.6.2b: € 0,08 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 2.500 m3 tot en met
25.000 m3)
Art.6.2c: € 0,04 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 25.000 m3 tot en met
50.000 m3)
Art.6.2d: € 0,02 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 50.000 m3 tot en met
100.000 m3)
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Art.6.2e: € 0,01 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 100.000 m3)

Daarnaast kan de Raad op basis van dit voorstel kennis nemen van de volgende zaken:
A. Het meerjarig financieel perspectief 2012 – 2015. Vanwege het belang van het inzicht in het totaal
financieel perspectief van de gemeente voor de besluitvorming, wordt dit in het raadsvoorstel behandeld
voorafgaand aan de uitleg van de diverse beslispunten.
B. De privaatrechtelijke tarieven 2011, zoals vastgesteld door het College. Deze zijn als laatste onderwerp in
de toelichting opgenomen.

INLEIDING
De Begroting 2011 is het kaderstellende planning- en controldocument, waarmee de Raad de kaders vaststelt
voor 2011:
• Wat willen we bereiken?
• Wat gaan we daarvoor doen?
• Wat gaat dat kosten?
De raad doet dit op basis van 15 programma’s en de algemene dekkingsmiddelen.
De voorliggende Begroting is gericht op de continuering van het bestaande beleid. De (inhoudelijke)
uitwerking van het coalitieakkoord (en het daaruit volgende nieuw beleid) heeft separaat en simultaan aan het
opstellen van de Begroting plaatsgevonden. Voor het bestaande beleid en dus voor de Begroting had de Raad
via de Voorjaarsnota 2010 een helder kader meegegeven. Daarnaast geven de afwijkingen in de uitvoering van
het bestaande beleid, zoals weergegeven in de gelijktijdig opgestelde Bestuursrapportage 2010, op enkele
plaatsen reden tot een structurele financiële bijstelling.
De rijksbezuinigingen zijn niet integraal in de Begroting verwerkt. Belangrijkste reden hiervoor is de
onzekerheid over de te verwachten bezuinigingen, in combinatie met de ambitie uit het coalitieakkoord de
samenleving te betrekken bij de uitwerking.
Het moment waarop de Begroting 2011 is opgesteld, vanuit een kader rond het bestaande beleid, maar met
tegelijkertijd veelvuldige en veelvormige financiële ontwikkelingen, maken een goede toelichting noodzakelijk.
Daarom is in dit raadsvoorstel voor de volgende opzet gekozen.
Allereerst wordt het financieel perspectief in zijn geheel en samenhang gepresenteerd en toegelicht. Pas daarna
wordt verder ingegaan op de besluiten die nu voorliggen. Het gaat dan om het vaststellen van de Begroting
2011 en om een aantal aanvullende maatregelen. Tenslotte worden de meer technische beslispunten
behandeld, zoals het vaststellen van de tarieven.
Doel van het voorstel
Het doel van dit voorstel is te komen tot een heldere kaderstelling voor de uitvoering van het
gemeentelijke beleid in 2011 in de vorm van de Begroting 2011 en aanvullende besluiten.

ARGUMENTEN / KANTTEKENINGEN / FINANCIËLE TOELICHTING
De argumenten, kanttekeningen en financiële toelichting zijn bij het behandelen van een Begroting en
bijbehorende raadsvoorstellen altijd erg verweven. Daarnaast is in de inleiding al aangegeven dat eerst het
financieel perspectief wordt behandeld, daarna de voorliggende beslispunten. Dit vanuit het idee dat het zicht
op het totale financiële perspectief eerst aanwezig dient te zijn, voordat de Raad haar besluiten kan afwegen.
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Daarom is de kern van dit raadsvoorstel opgebouwd uit de volgende onderdelen:
1. Hoofdlijnen
2. Toelichting financieel perspectief
3. Conclusies financieel perspectief
4. Behandeling voorgestelde beslispunten
Daarbij zijn de volgende (inhoudelijke) bijlagen gevoegd:
1. Publiekrechtelijke verordeningen en tarieven. Omdat het hier formeel gaat om te nemen
raadsbesluiten, zijn deze direct na het raadsbesluit toegevoegd, zodat ze een geheel vormen.
2. Uitleg junicirculaire Gemeentefonds.
3. Opbouw Begroting 2011 vanuit de stand Voorjaarsnota 2010.
4. Effecten van de Bestuursrapportage 2010.
5. Toelichting op de aanvullende maatregelen ter verbetering van het financieel perspectief.
6. Totaaloverzicht van de financiële besluitvorming op basis van dit raadsvoorstel.
7. Informatie over de publiekrechtelijke tarieven 2011.
8. Begrotingswijziging 2011000

1. HOOFDLIJNEN
Hoofdlijnen: het financieel perspectief
Het financieel perspectief van de gemeente staat onder druk. Het bestaande beleid startte vanuit de
Voorjaarsnota 2010 met een tekort in 2013, 2014 en dus ook in latere jaren. Daarbij komen nu de effecten van
het actualisaties binnen de Begroting 2011 en de structurele doorwerking van de Bestuursrapportage 2010.
Daarnaast zal het Rijk de komende jaren gaan bezuinigen, waarbij een deel van de bezuinigingen bij de
gemeenten zal neerslaan. Dit betekent relatief zwaar weer voor de gemeente.
Bij de Voorjaarsnota 2010 is de eerste maatregel genomen tot een ombuiging. De reden hiervan is dat de
belangrijkste inkomstenbron, het Gemeentefonds, bevroren is en er dus geen accres aan wordt toegevoegd
ten behoeve van inflatie. We missen langs deze weg circa € 880.000 aan inflatiecorrectie. Dit gemis aan
inkomsten is “opgelost” door alle kostenbudgetten taakstellend niet te indexeren (0%) en de inkomstenstijging
uit andere bronnen (opbrengstenindex van 1,5%) op een stelpost te zetten.
Bij het opstellen van de Begroting 2011 en aanvullend in dit raadsvoorstel is naar mogelijkheden gezocht om
het financieel perspectief te verbeteren. Dit moest conform het coalitieakkoord worden gedaan zonder
negatieve maatschappelijke gevolgen. Dit heeft geresulteerd in een “stofkam” waarmee op diverse plekken
kleine marges binnen budgetten zijn opgespoord. En verder in een “broekriem”, vergelijkbaar met de
beslissing van de Voorjaarsnota. Er wordt geprobeerd hetzelfde resultaat binnen het gelijke budget te
bereiken, ondanks dat in de maatschappij de prijzen wel stijgen. Dit vraagt scherpte van management en
bestuur. Dit brengt ook een belangrijk risico met zich mee: de marges om tegenvallers op te vangen zijn stevig
ingeperkt.
Deze hoofdlijnen leiden tot het volgende financiële beeld. Naar dit financieel beeld zal in het gehele
raadsvoorstel verder worden verwezen als het SAMENVATTEND FINANCIEEL PERSPECTIEF.
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Samenvatting
Perspectief zonder maatregelen
A
Stand Voorjaarsnota excl.maatregel index
B
Begroting (incl.junicirc. en korting Wmo)
C
Actualisaties Berap
D
Uitvoering coalitieakkoord
E
Actueel financieel perspectief
F
Nog in te vullen taakstelling Wmo
G
Verwachte rijksbezuinigingen
H
Verwacht financieel perspectief
Genomen/voorgestelde maatregelen
I
Geen volledige 1,5% kostenstijging (VJN)
J
Vijval stelposten (Begroting 2011/boekwerk)
K
Afschrijving ineens invest.maatsch.nut
L
Efficiency / ZBB: in diverse progr.
M
Gerealisserde korting op GR's
N
Comp.neg.orde-effect Gemeentefonds
O
Maatregelen ter verbetering perspectief
P
Gerealiseerde verbetering
Q
R
S

Perspectief incl.rijksbezuinigingen
Perspectief excl.rijksbezuinigingen
Perspectief volgens besluitvorming
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2011

2012

2013

2014

2015

1.633
-703
930
-978
882
0
0
882

827
254
-254
-978
-151
-739
-1.600
-2.490

-1.615
1.168
-249
-978
-1.674
-739
-3.200
-5.613

-2.928
1.578
-307
-978
-2.635
-739
-4.800
-8.174

-2.928
1.578
-217
0
-1.567
-739
-6.400
-8.706

880
469
-2.627
412
278
80
-508

880
476
290
462
278
80
2.466

880
278
545
462
278
80
2.523
45%

880
362
531
462
278
80
2.593
32%

880
362
515
462
278
80
2.577
30%

374
374
374

-24
1.576
2.315

-3.090
110
849

-5.581
-781
-42

-6.129
271
1.010

Er zijn drie verschillende totaalperspectieven berekend.
Q is het perspectief waarbij alle nog te verwachten bezuinigingen zijn meegeteld. Dit is het perspectief wat
voor de lange termijn op basis van de huidige informatie als het meest reëel kan worden berekend (regel H:
verwacht financieel perspectief + regel O: maatregelen ter verbetering).
R is het perspectief waarbij de rijksbezuinigingen buiten beeld blijven. Echter waarin de nog te realiseren
taakstelling op de Wmo vanaf 2012 wel wordt meegenomen (regel E: actueel financieel perspectief + regel F:
nog in te vullen taakstelling Wmo + regel O: maatregelen ter verbetering).
S is het perspectief dat zal ontstaan na besluitvorming op dit raadsvoorstel. De korting op de Wmo is voor de
volle € 1,8 mln. in de Begroting 2011 verwerkt, echter voor € 1,1 mln. ook werkelijk van kostenreducerende
maatregelen voorzien. Voor 2011 wordt voorgesteld de resterende taakstelling (eenmalig) te dekken uit de
Wmo-reserve, in afwachting van verdere analyse en besluitvorming over de invulling. De rest is opgenomen
als een taakstelling in de (meerjaren) Begroting 2011. Boekhoudkundig is daarmee de volledige korting
verwerkt. Dit resulteert in een perspectief op basis van regel E: actueel financieel perspectief + regel O:
maatregelen ter verbetering.
Hoe de individuele posten / regels van bovenstaande tabel zijn opgebouwd, wordt verderop in dit
raadsvoorstel toegelicht (deel 2: Toelichting financieel perspectief). Allereerst worden er nog enkele andere
hoofdlijnen behandeld, die van belang zijn rond de beoordeling van de financiële stand van zaken van de
gemeente.
Hoofdlijnen: de risico’s
Om een volledig beeld te schetsen van de financiële situatie van de gemeente is het nodig om een punt toe te
voegen aan het hierboven gepresenteerde perspectief : het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is
in deze Begroting berekend op een ratio van 0,35 (ruim onvoldoende). In het coalitieakkoord is verwoord dat
de ratio in 2015 uit moet komen op (minimaal) 0,8. Bij de het huidige risicoprofiel van de gemeente betekent
dit dat de beschikbare weerstandscapaciteit zou moeten groeien met € 7,7 mln.
Het beheersen van de risico’s en het zorgen voor een gezond weerstandsvermogen is de komende jaren een
grote uitdaging. Een uitdaging die niet altijd zichtbaar is in cijfers. Boekhoudkundig worden zaken immers pas
verwerkt als ze “hard”zijn. Bij veel risico’s is nog onduidelijk van welke (financiële) omvang de problemen
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zullen zijn. Maar dat maakt ze niet minder reëel. Zonder uitputtend te zijn, worden enkele risico’s hier
benoemd ten behoeve van de beeldvorming:
- Er is geen zekerheid over de (omvang van de) Rijksbezuinigingen, die op de gemeente af komen.
- Het Rijk kan “eigen” maatregelen treffen, zoals het korten van de duur van de WW, die effecten hebben
op de huishouding van de gemeente. In dit geval kan een kortere WW leiden tot verhoogde druk op de
bijstand.
- Er is fors bezuinigd binnen het bestaande beleid. Daarmee is de marge om binnen het bestaande beleid
tegenvallers op te vangen zeer sterk verminderd.
- Het risicoprofiel van de Wmo is fors groter geworden, nu we niet langer voordeelgemeente zijn. Het
budget is fors gedaald, waarbij toch eenzelfde niveau van zorg zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.
- Het Rijk heeft ideeën om bepaalde taken te decentraliseren. Vaak wordt op de bijbehorende gelden een
forse decentralisatiekorting toegepast. Ook is steeds meer druk vanuit ministeries merkbaar om aan
activiteiten (convenanten) mee te doen, maar die wel voor een belangrijk deel uit eigen middelen te moeten
betalen.
Hoofdlijnen: de belangrijkste effecten en consequenties
Behalve over de Begroting 2011 gaat dit raadsvoorstel ook over het totale financiële perspectief. Zo bevat dit
raadsvoorstel aanvullende maatregelen en wordt er in gegaan op te verwachten bezuinigingen. Hieronder
worden de belangrijkste effecten van de voorgestelde uitwerking weergegeven.
- Om het bestaande beleid sluitend te maken zijn de niet aan zeer specifieke taken gekoppelde stelposten
vervallen (reeds verwerkt in het begrotingsboek) en wordt er op basis van zero based budgettering en
overig onderzoek voorgesteld een aantal uitvoeringsbudgetten te verlagen. Dit betekent dat de marges om
tegenvallers op te vangen binnen het bestaand beleid ernstig zijn verkleind. Wanneer in de uitvoering van
het beleid tegen zit, leidt dit veel sneller tot een financiële tegenvaller.
- Het deel van de algemene uitkering van het Gemeentefonds dat gekoppeld is aan de Wmo, daalt met € 1,8
mln. structureel. Eerder had de Raad aangegeven dat de effecten van de actualisatie van de verdeling
tussen gemeenten (het verdeelmodel) ad € 1,1 mln. binnen de Wmo moesten worden opgevangen.
Hiervoor zijn voorstellen voorbereid. Echter voor de daling van het budget als gevolg van de marcoontwikkeling van het Wmo budget is nog geen oplossing gevonden. De volledige daling is wel in de
Begroting 2011 verwerkt (zie toelichting bij programma 10), maar de kosten zijn vooralsnog met € 1,1
mln. reëel terug gebracht. Daarmee bevat de Begroting 2010 een belangrijke nog in te vullen taakstelling
van € 739.000. Voor 2011 wordt voorgesteld deze (eenmalig) te dekken uit de Wmo-reserve. Voor de
Begroting 2012 (en verder) is nadere analyse en besluitvorming nodig hoe deze taakstelling in te vullen.
- De effecten van te verwachten rijksbezuinigingen zijn buiten de in de Begroting 2011 opgenomen
ramingen voor het Gemeentefonds gehouden. Op deze wijze is invulling gegeven aan het coalitieakkoord,
dat de financiële effecten van het bestaande beleid en de rijksbezuinigingen apart zichtbaar wenst en ook
op een andere wijze van een oplossing wil voorzien. De VNG adviseert om via een negatief reëel accres te
anticiperen op de rijksbezuinigingen en hier was de rekenmodule van BZK / VNG (PAUW) ook op
ingericht. Deze berekening is niet meegenomen in de Begroting 2011, maar wordt wel gebruikt als
onderdeel van de berekening van de verwachte rijksbezuinigingen in het financieel perspectief. Om in lijn
van het advies van de VNG te handelen, zal daarom nadrukkelijke naar het totale financiële perspectief
moeten worden gekeken en niet alleen naar de uitkomst van het begrotingsboek / de Begroting 2011.
- De stelpost vrijval horizonfinanciering (een stelpost met middelen ten behoeve van beleidskeuzes in een
volgende coalitieperiode) wordt voor de jaren 2011 – 2014 ingezet als dekkingmiddel voor het actuele
coalitieakkoord. Vanaf 2015 is hij beschikbaar voor een volgende coalitie (€ 522.0000).
- De effecten van de rijksbezuinigingen zijn berekend op basis van een korting op het Gemeentefonds van
€ 1,8 mld. Deze korting is door de insiders van de VNG aangegeven als beste schatting, aangezien er nog
geen regeerakkoord was ten tijde van het opstellen van de junicirculaire en dit raadsvoorstel. Er is
vanwege dezelfde onzekerheid geen rekening gehouden met andere bezuinigingsmaatregelen van het Rijk,
die invloed kunnen hebben op de gemeente. Ook is er geen rekening gehouden met kortingen op
doeluitkeringen.
Hoofdlijnen: coalitieakkoord en maatschappelijke dialoog
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Volgens het samenvattend financieel perspectief staat de gemeente voor een grote opgave om haar financiële
huishouding aan te passen aan de verwachte toekomstige stand van zaken (regel Q). Zoals aangegeven in het
coalitieakkoord gaat de gemeente de samenleving betrekken bij de vraag hoe dit tekort kan worden opgelost.
Via een interactief proces zal er naar oplossingen worden gezocht, die vervolgens bij de Begroting 2012 zullen
worden ingebracht.
Tegelijkertijd wordt er ook verder invulling gegeven aan de uitwerking van het coalitieakkoord. Voor het
debat over de Begroting op 26 oktober ontvangt u deze. Via dit raadsvoorstel is 4 maal € 1,5 mln. beschikbaar
in 2011 tot en met 2014 om hier via incidenteel / tijdelijk beleid verder invulling aan te geven.
Na deze toelichting op hoofdlijnen, wordt nu verder ingegaan op de diverse onderdelen van het financieel
perspectief.

2. TOELICHTING FINANCIEEL PERSPECTIEF
Startpunt: Voorjaarsnota 2010
De (eind)stand van het financieel perspectief bij de Voorjaarsnota 2010 vormt het startpunt voor de opbouw
van de Begroting 2011. Alle besluitvorming tot en met de Voorjaarsnota is in deze stand en dus in de
Begroting 2011 verwerkt.
Voorjaarsnota
A
Stand Voorjaarsnota excl.maatregel index
I
Geen volledige 1,5% kostenstijging (VJN)
T
Financieel perspectief Voorjaarsnota

2011
1.633
880
2.513

2012
827
880
1.707

2013
-1.615
880
-735

2014
-2.928
880
-2.048

2015
-2.928
880
-2.048

Bij de Voorjaarsnota heeft een belangrijke eerste ombuiging plaatsgevonden. Het Gemeentefonds is voor
2011 bevroren, wat inhoudt dat er geen correctie voor inflatie (accres) wordt toegevoegd. Dit betekent dat de
gemeente aan de inkomstenkant een prijsindex van circa € 880.000 (1,5% van € 58,65 mln.) niet ontvangt.
Daarom is bij de Voorjaarsnota besloten alle kostenbudgetten (lonen, uitvoeringskosten, subsidies, etc.) niet te
indexeren. De opbrengst van de 1,5% prijsindex op andere inkomsten wordt op een stelpost gezet. Hieruit
kunnen eventuele knelpunten die ontstaan door onvermijdelijke prijsstijgingen worden gehonoreerd. Maar het
ontbreekt de gemeente dus voor een belangrijk deel aan middelen om een volledige prijsindex te kunnen
toepassen.
Wanneer bij de Voorjaarsnota deze maatregel niet was genomen, was het financieel perspectief ongunstiger
geweest (regel A). De niet ontvangen prijsindex van € 880.000 had dan aangevuld moeten worden uit de
algemene middelen. Door de genomen maatregel (regel I) is de Voorjaarsnota geëindigd met de bovenstaande
financieel perspectief (regel T).
Uitwerking: Begroting 2011 (het boekwerk)
De opbouw van de Begroting start altijd vanuit het perspectief, zoals vastgesteld bij de Voorjaarsnota (regel
T).
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Begroting 2011
T
Financieel perspectief Voorjaarsnota
Actualisaties in de Begroting 2011
U
Projecten met horizonfinanc. 1 jaar verlengd
V
Uitkomst junicirculaire Gemeentefonds
W
Diverse actualisaties
B
Begroting (incl.junicirc. en korting Wmo)
Getroffen maatregelen in de Begroting 2011
J
Vijval stelposten (Begroting 2011/boekwerk)
X

Perspectief Begroting 2011 (boekwerk)
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2011
2.513

2012
1.707

2013
-735

2014
-2.048

2015
-2.048

-805
-40
142
-703

346
-92
254

1.192
-24
1.168

1.908
-330
1.578

1.908
-330
1.578

469

476

278

362

362

2.279

2.437

711

-108

-108

Bij de Voorjaarsnota 2010 is een amendement aangenomen om specifieke onderwerpen, waarop
horizonfinanciering was toegepast, te continueren in 2011. De uitwerking van dit amendement is opgenomen
in de Begroting 2011, gezien de status van “door de Raad besloten” bij de Voorjaarsnota 2010 (regel U). Dit
zorgt in het jaar 2011 voor extra lasten. De overheveling van saldo uit het begrotingsjaar 2010 naar het
begrotingsjaar 2011 (conform het amendement) vindt plaats via de Berap, aangezien in dit P&C-document
mutaties in 2010 kunnen worden verwerkt.
De mei- of junicirculaire wordt, volgens afspraak hierover met de Raad, ieder jaar direct in de begroting
verwerkt (regel V). In de Begroting 2011 is over de mutaties uit de junicirculaire een toelichting opgenomen.
Op hoofdlijnen zijn de inhoud en de effecten van de junicirculaire toegelicht in de Begroting 2011. Daarnaast
heeft een meer uitgebreide toelichting plaatsgevonden in het Collegevoorstel over de junicirculaire. Deze is
ook ter informatie aan de Raad aangeboden en bij dit raadsvoorstel nog eens opgenomen als bijlage 2.
Hierbij wordt herhaald wat reeds eerder in de Begroting 2011 en dit raadsvoorstel is benoemd. De VNG en
PAUW / BZK adviseren de gemeenten te anticiperen op de komende bezuinigingen door met een negatief
reëel accres te rekenen. Om het coalitieakkoord te volgen is de berekening volgens het VNG-advies
ondergebracht bij de effecten van de rijksbezuinigingen.
Zoals gebruikelijk wordt een deel van de Begroting 2011 zero based opgebouwd (regel W). Zo worden ieder
jaar opnieuw de loonkosten berekend op basis van de CAO, worden de kapitaallasten opnieuw berekend op
basis van de afgesloten, lopende en geplande investeringen en worden de rentebaten en –lasten opnieuw
berekend op basis van de vermogens- en financieringsstructuur. Deze jaarlijkse actualisaties op de begroting
zijn verder toegelicht in bijlage 3.
Deze actualisaties tellen op tot een van de regels die onderdeel zijn van het samenvattende financieel
perspectief (regel B). Het gaat hier om mutaties die altijd plaatsvinden bij het opstellen van de Begroting,
ongeacht de macro economische situatie waar de gemeente zich in bevindt. Wel is het daarbij van belang om
te weten dat de junicirculaire en daarbinnen de (gerealiseerde) korting op de Wmo een belangrijk aspect zijn
binnen het totaal van de actualisaties.
Vanwege de doelstelling uit het coalitieakkoord rond het financieel perspectief is deze begroting zeer
nadrukkelijk gekeken naar stelposten binnen de begroting. Deze zijn allemaal geschrapt, tenzij er een directe
connectie was met een wettelijke verplichting. Dit is een maatregel om te komen tot verbetering van het
financieel perspectief, die direct in de Begroting 2011 is verwerkt (regel J).
De hierboven genoemde acties pasten binnen de richtlijnen die de Raad heeft vastgesteld rond de opbouw
van de begroting. Hierdoor ontstaat (zoals gebruikelijke) een Begroting 2011 met een geactualiseerd saldo ten
opzichte van de uitgangspunten van de Voorjaarsnota (regel X).
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Afwijkingen op bestaand beleid: Berap 2010
Gelijktijdig met de Begroting 2011 wordt de tussentijdse rapportage over 2010 opgesteld. Hieruit kunnen
afwijkingen naar voren komen, die een (structureel) effect hebben op de voorliggende (meerjaren) begroting.
Dit is meegenomen als regel C van het samenvattend financieel perspectief. In bijlage 4 wordt nader toegelicht
om welke mutaties het gaat.
Naast meldingen over de uitvoering van het bestaand beleid, zijn er twee zaken die specifiek aandacht vragen
met betrekking tot de relatie tussen de Berap 2010 en de Begroting 2011.
- Bij de Voorjaarsnota 2010 is besloten bepaalde onderwerpen met horizonfinanciering ook in 2011 van
budget te voorzien. In de Begroting 2011 zijn de betreffende budgetten conform het besluit van de Raad
verhoogd. De dekking uit het begrotingsjaar 2010 wordt via de Berap 2010 geregeld, door in 2010 een
storting van het betreffende totaalbedrag in de egalisatiereserve meerjarenbegroting te plegen en dit
bedrag in 2011 weer te onttrekken.
- In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om (waar mogelijk) investeringen met maatschappelijk nut ineens
af te schrijven. Het is daarbij wenselijk deze maatregel zo snel mogelijk in te voeren, omdat dan maximaal
voordeel op de rentekosten van de investeringen kan worden behaald. Dit betekent dat de financiële
consequenties van deze maatregel voor het jaar 2010 bij de Berap worden gepresenteerd. De financiële
consequenties voor de jaren 2011 en verder zijn in dit raadsvoorstel opgenomen onder de “aanvullende
maatregelen”.
Uitvoering coalitieakkoord: middelen voor incidenteel / tijdelijk nieuw beleid
De coalitie heeft uitgesproken om per jaar (maximaal) € 1,5 mln. tijdelijk / onder horizonfinanciering in te
zetten voor de uitvoering van nieuw beleid. Structureel nieuw beleid kan alleen plaatsvinden als daar een
structurele vermindering van het bestaande beleid tegenover staat.
Middelen tbv coalitieakkoord
Y
Gewenste middelen coalitieakkoord
Z
Inzet stelpost vrijval horizonfinanc.
D
Uitvoering coalitieakkoord

2011
-1.500
522
-978

2012
-1.500
522
-978

2013
-1.500
522
-978

2014
-1.500
522
-978

2015

0

Voor de dekking van de gewenste 4 x € 1,5 mln. (regel Y) is reeds een stelpost beschikbaar: vrijval
horizonfinanciering (een stelpost met middelen ten behoeve van beleidskeuzes in een volgende
coalitieperiode), die € 522.000 bevat (regel Z). Dit resulteert in het totaal van de benodigde middelen voor de
uitvoering van het coalitieakkoord, zoals opgenomen in het samenvattend financieel perspectief (regel D).
Verwachte bezuinigingen
Nog in te vullen taakstelling Wmo
Het budget voor de Wmo neemt af door twee oorzaken. De eerste is een verfijning van de verdeelsystematiek.
Zeist ontvangt hierdoor vanaf 2011 structureel € 1,1 mln. minder. Het herverdeeleffect wordt in 2011
eenmalig gecompenseerd met € 0,55 mln., omdat herverdeeleffecten binnen het Gemeentefonds zijn begrensd
op € 10 per inwoner per jaar.
Ten tweede is het macrobudget voor de Wmo vanaf 2011structureel lager dan in 2010. Dit betekent een lager
beschikbaar middelenniveau van € 0,7 mln. In totaal is er structureel € 1,8 mln. minder beschikbaar voor de
Wmo in Zeist. Bij de start van de Wmo destijds is besloten dat de integratie-uitkering Wmo volledig
beschikbaar zou zijn voor de uitgaven in dat kader (gesloten financieel systeem). In overeenstemming met dit
besluit is de hierboven beschreven verlaging in de Begroting 2011 in mindering gebracht op het budget van
dit beleidsveld.
Na bekendwording van het herverdeeleffect is onderzocht hoe op de Wmo kon worden bezuinigd. Voor de
omvang van het herverdeeleffect zijn daar ook voorstellen voor geformuleerd. Om nogmaals € 0,7 mln. op de
Wmo te bezuinigen vraagt verdere afweging. Gezien de maatschappelijke en financiële ontwikkelingen is het
moeilijk om snel een volledig overzicht te krijgen van de maatschappelijke effecten. Zo kunnen
kabinetsmaatregelen effect hebben op het gemeentelijk beleid. Daarnaast zijn er verbanden te leggen tussen de
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Wmo en overige zorg- en welzijnsactiviteiten van de gemeente. Een verdere inventarisatie van de Wmo en
aanverwante activiteiten in combinatie met de rijksontwikkelingen moet zicht geven op de haalbaarheid van
het verder invullen van de resterende taakstelling. Er bestaat een risico dat dit leidt tot aantasting van het
voorzieningenniveau. Dan moet worden afgewogen of de oplossing voor deze taakstelling buiten de Wmo
moet worden gevonden (bijvoorbeeld door het mee te nemen in de gemeentebrede oplossing van de
rijksbezuinigingen). Bij de inventarisatie en daaruit volgende afwegingen wordt eveneens betrokken of het
gesloten financieel systeem nog steeds het juiste middel is om invulling te geven aan de wens van de Raad om
zorgvuldig met de Wmo taken en daarvoor benodigde middelen om te gaan.
Daarmee resteert een niet ingevulde taakstelling binnen de Wmo van € 739.000. Voor 2011 wordt voorgesteld
dit (eenmalig) te dekken uit de Wmo-reserve. Voor de Begroting 2012 (en verder) zal het bovenstaand
beschreven proces van analyse en afweging tot nadere besluitvorming moeten leiden. Dit is in het
samenvattend financieel perspectief aangegeven in regel F.
Rijksbezuinigingen
Bij de Voorjaarsnota 2010 is aangegeven dat er verschillende schattingen van de rijksbezuinigingen te maken
zijn. Echter toen is geen van deze schattingen voor besluitvorming voorgelegd en is daarmee ook niets van de
verwachte rijksbezuinigingen verwerkt in de Begroting 2011. Op basis van de nu bekende gegevens, kan de
volgende inschatting worden gemaakt.
Rijksbezuinigingen
AA Junicirculaire / negatief reëel accres
AB Verdere korting obv € 1,8 mld.
G
Verwachte rijksbezuinigingen

2011
0
0
0

2012
-886
-714
-1.600

2013
-1.698
-1.502
-3.200

2014
-2.548
-2.252
-4.800

2015
-3.399
-3.001
-6.400

Junicirculaire / negatief reëel accres
De VNG en BZK adviseren de gemeenten te anticiperen op de komende bezuinigingen door met een
negatief reëel accres te rekenen. Dit houdt in dat het Gemeentefonds constant blijft, maar door het ontbreken
van prijscompensatie in werkelijkheid dus daalt. Dit constante Gemeentefonds is nu opgenomen in de
Begroting 2011 tegenover een constant prijspeil aan de kostenkant. Dit betekent dat wanneer de lonen of
prijzen in de komende jaren stijgen, de begroting negatief zal gaan lopen. Het doorrekenen van de
junicirculaire conform de advisering van de VNG via de rekenmodule PAUW (gevoed met informatie van
BZK) heeft het hier gepresenteerde effect.
Verdere korting op basis van € 1,8 mld.
Ten tijde van de junicirculaire was er nog geen nieuw Kabinet en daarmee geen formele besluitvorming over
het deel van de rijksbezuinigingen dat via het Gemeentefonds gaat lopen. Nog steeds is de schatting van € 1,8
mld. korting op het Gemeentefonds, de meest reële die kan worden afgegeven (zie ook de Voorjaarsnota
2010). Net als de inschatting dat deze bezuiniging trapsgewijs over 4 jaar zal worden ingevoerd. Wanneer dit
bewaarheid wordt, zal de korting op het Gemeentefonds groter zijn dan alleen de effecten van een negatief
reëel accres.
Over de “hardheid” van de schatting van de VNG kan de volgende nadere informatie worden gegeven. In
hoofdstuk 1 van de toelichting op de junicirculaire (bijlage 2) is geschreven dat de bezuinigingsoperatie van
het rijk zal liggen tussen € 15 en 20 miljard. Wat het precies gaat worden is nog niet bekend. Bij de huidige
kabinetsformatie wordt tot nu toe steeds gesproken over € 18 miljard. De vraag is wat daarvan op de
gemeente zal neerslaan. Het is niet zo dat het gemeentelijk aandeel een vast percentage van de uiteindelijke
rijksbezuinigingen zal zijn. Op de eerste plaats zou een deel van de bezuinigingen kunnen worden gevonden
in sociale fondsen, verlaging hypotheekrenteaftrek, verhogen AOW leeftijd, en dergelijke maatregelen. Dat
heeft geen effect op de gemeentefinanciën. Op de tweede plaats zijn er rijksuitgaven die geen deel uitmaken
van de netto-rijksuitgaven, die gekoppeld zijn aan de omvang van het gemeentefonds (samen de trap op en
trap af). Als een deel van de bezuinigingen daarin wordt gevonden zal dat eveneens geen effect hebben op de
gemeentefinanciën.
De VNG heeft op basis van de hierboven staande overwegingen ingeschat dat de bezuinigingen op ca € 15
miljard zullen uitkomen, waarvan € 1 miljard terugslaat op het gemeentefonds. Daarnaast verwacht de VNG
dat er volumekortingen zullen plaatsvinden op aan gemeenten over te dragen taken van € 0,8 miljard.
Opgeteld betekent dit een bezuiniging van € 1,8 miljard structureel.
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Verdere maatregelen ter verbetering van het financieel perspectief
Zoals eerder toegelicht zijn bij de Voorjaarsnota 2010 en in het opstellen van de Begroting 2011 de eerste
maatregelen getroffen om het financieel perspectief van de gemeente te verbeteren (regel I en J van het
samenvattend financieel perspectief).
Daarnaast worden een aantel aanvullende maatregelen voorgesteld in dit raadsvoorstel om het perspectief
verder te verbeteren.
Afschrijving ineens van investeringen met een maatschappelijk nut (regel K)
De boekhoudregels van de gemeente, het BBV, (besluit begroting en verantwoording) stimuleert gemeenten
om investeringen in maatschappelijk nut (infrastructuur) niet te activeren maar de kosten ineens te nemen
(afschrijving ineens). Dit heeft twee redenen: dergelijke investeringen hebben geen handelswaarde en het
afschrijven ineens is per saldo goedkoper (rentevoordeel). In 2010, 2011 en 2012 staan dergelijke
investeringen gepland. Door die ineens af te schrijven ten laste van het aanwezige begrotingssaldo, ontstaat er
een structureel voordeel in de begroting in de jaren erna en daarmee een verbeterd financieel perspectief.
Efficiency / ZBB in diverse programma’s (regel L)
Op basis van intern onderzoek (waaronder ZBB: zero based budgettering) kan een aantal efficiencyvoordelen
worden behaald. Het gaat hier om de vrijval van diverse relatief kleine delen van taakbudgetten. Na analyse is
gebleken dat de bestaande taken kunnen worden uitgevoerd voor minder kosten dan nu is gebudgetteerd (de
stofkam is gehanteerd). De resterende budgetruimte wordt vrijgegeven.
Gerealiseerde korting op GR’s (regel M)
Een aantal GR’s heeft naar aanleiding van het verzoek van de Utrechtse gemeenten een bezuiniging weten te
realiseren. Overigens is dat zeker nog niet in de volle breedte en voor de gevraagde omvang van 5% het geval.
Bij de genoemde gerealiseerde kortingen is geen sprake van negatieve maatschappelijke effecten. De reeds
gerealiseerde kortingen worden nu ingeboekt.
In bijlage 5 zijn de financiële effecten van deze maatregelen verder toegelicht.
Compensatie orde-effect (regel N)
De uitkering Gemeentefonds wordt in 2011 voor Zeist negatief beïnvloed door het orde-effect. Dit komt
omdat de WOZ waarden in Zeist zich gunstiger ontwikkelen dan het landelijk gemiddelde (in de huidige
markt houdt dit in dat de gemiddelde WOZ waarde in Zeist minder hard daalt). In het Gemeentefonds is een
sleutel opgenomen die deze ontwikkeling (als ware de OZB mogelijkheden van een gemeente) meeweegt.
Voor Zeist zorgt dit voor een zogenoemd negatief orde-effect, dus een daling van de uitkering uit het
Gemeentefonds.
Om deze daling in de Gemeentefonds uitkering te compenseren, wordt voorgesteld de OZB opbrengst met
2,25% te laten stijgen, 0,75% extra ten opzichte van de inflatiecorrectie van 1,5%. Op deze wijze wordt het
negatieve orde effect gedeeltelijk gecompenseerd. Deze compensatie is mogelijk omdat over de volle breedte
sprake is van lastenverlichting voor de burger van Zeist in 2011. Ook na deze gedeeltelijke compensatie is er
nog steeds sprake van een lastenverlichting.

3. CONCLUSIES FINANCIEEL PERSPECTIEF
Het samenvattend financieel perspectief, waarmee dit deel van het raadsvoorstel startte, wordt hier nog eens
herhaald, waarbij dit keer ingegaan wordt op de conclusies die kunnen worden getrokken.
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Samenvatting
Perspectief zonder maatregelen
A
Stand Voorjaarsnota excl.maatregel index
B
Begroting (incl.junicirc. en korting Wmo)
C
Actualisaties Berap
D
Uitvoering coalitieakkoord
E
Actueel financieel perspectief
F
Nog in te vullen taakstelling Wmo
G
Verwachte rijksbezuinigingen
H
Verwacht financieel perspectief
Genomen/voorgestelde maatregelen
I
Geen volledige 1,5% kostenstijging (VJN)
J
Vijval stelposten (Begroting 2011/boekwerk)
K
Afschrijving ineens invest.maatsch.nut
L
Efficiency / ZBB: in diverse progr.
M
Gerealisserde korting op GR's
N
Comp.neg.orde-effect Gemeentefonds
O
Maatregelen ter verbetering perspectief
P
Gerealiseerde verbetering
Q
R
S

Perspectief incl.rijksbezuinigingen
Perspectief excl.rijksbezuinigingen
Perspectief volgens besluitvorming
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2011

2012

2013

2014

2015

1.633
-703
930
-978
882
0
0
882

827
254
-254
-978
-151
-739
-1.600
-2.490

-1.615
1.168
-249
-978
-1.674
-739
-3.200
-5.613

-2.928
1.578
-307
-978
-2.635
-739
-4.800
-8.174

-2.928
1.578
-217
0
-1.567
-739
-6.400
-8.706

880
469
-2.627
412
278
80
-508

880
476
290
462
278
80
2.466

880
278
545
462
278
80
2.523
45%

880
362
531
462
278
80
2.593
32%

880
362
515
462
278
80
2.577
30%

374
374
374

-24
1.576
2.315

-3.090
110
849

-5.581
-781
-42

-6.129
271
1.010

De gemeenten in Nederland gaan zwaar weer tegemoet, Zeist is daarop geen uitzondering. Bij ongewijzigd
beleid en met de te verwachten rijksbezuinigingen zullen de tekorten oplopen naar € 8,7 mln. (regel H).
Er zijn fors maatregelen genomen ter verbetering van het financieel perspectief. Maatregelen die geen negatief
maatschappelijk effect hebben. Totaal is er voor circa € 2,5 mln. reeds bezuinigd (regel O), waardoor circa
30% van het tekort van de gemeente van een oplossing is voorzien (regel P). Daardoor kan de gemeente in
2011 starten met een voldoende sluitend perspectief (regel S).
Consequentie van deze maatregelen is wel dat de financiële veerkracht ernstig is afgenomen. Met ieder van de
genomen maatregelen is het risicoprofiel van de gemeente toegenomen.
- Er is maar beperkt ruimte voor prijsstijgingen. Hiervoor is circa € 960.000 beschikbaar op een begroting
van € 131 mln., wat neerkomt op ruimte voor 0,7% prijsstijging, in plaats van de economisch verwachte
1,5%.
- Door de aanvullende maatregelen zullen inhoudelijke tegenvallers niet meer binnen budgetten kunnen
worden opgevangen en eerder leiden tot overschrijdingen of bestuurlijke keuzes. De voorgestelde
maatregelen zijn nu ingeschat op hun uitvoerbaarheid zonder negatieve maatschappelijke effecten. De
grens is daarmee wel bereikt: gebeurt er nu nog iets, dan is dat niet makkelijk oplosbaar. Daarmee ontstaat
een maatschappelijk risico: de kans op nadelige externe effecten van ons handelen neemt toe.
- Ook is het logisch dat de relatief grote voordelige jaarrekeningsaldi van de afgelopen jaren zich niet meer
in die mate zullen voordoen.
Er resteert nog een fors verwacht tekort voor de toekomst (regel Q). Zoals aangegeven in het coalitieakkoord
gaat de gemeente de samenleving betrekken bij de vraag hoe dit tekort kan worden opgelost. Via een
interactief proces zal er naar oplossingen worden gezocht, die vervolgens bij de Begroting 2012 zullen worden
ingebracht.

RAADSVOORSTEL

Blad 13

Tegelijkertijd wordt er ook verder invulling gegeven aan de uitwerking van het coalitieakkoord. Via dit
raadsvoorstel is 4 maal € 1,5 mln. beschikbaar in 2011 tot en met 2014 om hier via incidenteel / tijdelijk
beleid verder invulling aan te geven.

4. BEHANDELING VOORGESTELDE BESLISPUNTEN
Beslispunt 1: De Begroting 2011 vast te stellen en daarmee de budgetten per programma en de
geplande investeringen voor 2011 te autoriseren
De voorliggende Begroting 2011 is de uitwerking van de kaders die de Raad bij de Voorjaarsnota 2010 en in
eerdere raadsbesluiten heeft vastgesteld voor de uitvoering van het beleid in 2011 en verder. Daarmee is de
Begroting 2011 de uitwerking van het bestaande beleid. In de Begroting 2011 is geen nieuw beleid
opgenomen, omdat de Raad daarover eerst een beslissing moet nemen en het dus nog niet tot de door de
Raad vastgestelde kaders behoort. Daarom maakt de uitwerking van het coalitieakkoord geen integraal deel uit
van de Begroting.
Bij het opstellen van iedere Begroting wordt gekeken hoe het bestaande beleid sober en doelmatig kan worden
uitgevoerd. Dit uitgangspunt is dit jaar verscherpt gehanteerd, onder druk van het financieel perspectief.
Tijdens het opstellen van de Begroting zijn daar maatregelen voor genomen, voor zover mogelijk binnen de
kaders. De verdere maatregelen komen aan de orde in het raadsvoorstel.
Zoals gebruikelijk worden bepaalde delen van de Begroting zero based berekend. Het gaat dan met name om
de personele kosten (op basis van de CAO), de kapitaallasten van de investeringen, de renteopbrengsten uit
het vermogen en de huuropbrengsten op basis van de contracten. Daarnaast zorgt de verwerking van de
junicirculaire van het Gemeentefonds voor aanpassingen. Dit betekent dat zich voor- of nadelen voordoen
ten opzichte van de eerdere berekeningen en dus ten opzichte van het financieel perspectief van de
Voorjaarsnota 2010. In bijlage 3 is een toelichting opgenomen van de wijzigingen die hierdoor optreden
tussen de Voorjaarsnota 2010 en de Begroting 2011.
Via deze stappen is een Begroting 2011 opgesteld die kan dienen als kader voor de uitvoering van het
bestaande gemeentelijk beleid. In de Begroting zijn de doelen, de activiteiten en de bijbehorende budgetten
vastgelegd. De Raad verstrekt hierover autorisatie op programmaniveau. De Begroting 2011 bevat ook
informatie op productniveau. Op dit niveau is het College beslissingsbevoegd. Deze onderdelen zijn
opgenomen vanuit een wens van de Raad in een samengevoegde programma- en productenbegroting. De
informatie op productniveau is voor de Raad aanvullend en dient ter kennisname. De Raad autoriseert
behalve de lasten en baten op programmaniveau ook de vervangingsinvesteringen die in de Begroting zijn
opgenomen voor 2011.

Beslispunt 2: De structurele mee- en tegenvallers uit de Bestuursrapportage 2010 voor de jaren 2011
en verder te autoriseren.
Gelijk met de Begroting 2011 wordt ook de Bestuursrapportage 2010 (Berap) aangeboden. Hierin staan de
afwijkingen vermeld die zich voordoen bij de uitvoering van het bestaande beleid (stand per 1/9/2010).Een
aantal van deze afwijkingen hebben een structurele doorwerking. Via deze weg worden deze mee- en
tegenvallers verwerkt in de Begroting 2011 (en latere jaren). Kortheidshalve wordt verwezen naar de Berap
voor de inhoudelijke en financiële toelichting op deze punten. In bijlage 4 is een korte samenvatting
opgenomen, inclusief een cijfermatig overzicht.
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Beslispunt 3: De aanvullende maatregelen vast te stellen ter verbetering van het financieel
perspectief van het bestaande beleid.
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het financieel perspectief van het bestaande beleid (structureel)
sluitend moet worden gemaakt zonder maatschappelijke gevolgen. Hiertoe worden een aantal maatregelen
voorgesteld. Het gaat hierbij om:
- De boekhoudregels van de gemeente, het BBV, (besluit begroting en verantwoording) stimuleert
gemeenten om investeringen in maatschappelijk nut (infrastructuur) niet te activeren maar de kosten
ineens te nemen (afschrijving ineens). Dit heeft twee redenen: dergelijke investeringen hebben geen
handelswaarde en het afschrijven ineens is per saldo goedkoper (rentevoordeel). In 2010, 2011 en 2012
staan dergelijke investeringen gepland. Door die ineens af te schrijven ten laste van het aanwezige
begrotingssaldo (€ 1,2 mln. in 2010, € 2,8 mln. in 2011 en € 0,25 mln. in 2012), ontstaat er een
structureel voordeel in de begroting in de jaren erna en daarmee een verbeterd financieel perspectief
(circa € 525.000 structureel).
- Op basis van intern onderzoek (waaronder ZBB: zero based budgettering) kan een aantal
efficiencyvoordelen worden behaald (€ 460.000).
- Een aantal GR’s heeft naar aanleiding van het verzoek van de Utrechtse gemeenten een bezuiniging
weten te realiseren. Overigens is dat zeker nog niet in de volle breedte en voor de gevraagde omvang
van 5% het geval. De reeds gerealiseerde kortingen worden nu ingeboekt (€ 278.000).
Deze maatregelen hebben als consequentie dat de marges in de begroting ernstig zijn verminderd. In bijlage 5
zijn de maatregelen verder toegelicht.

Beslispunt 4: Het nog te realiseren deel van de bezuinigingen op de Wmo in 2011 te dekken uit de
Wmo reserve.
Het budget voor de Wmo neemt af door twee oorzaken. De eerste is een verfijning van de verdeelsystematiek.
Zeist ontvangt hierdoor vanaf 2011 structureel € 1,1 mln. minder. Ten tweede is het macrobudget voor de
Wmo vanaf 2011structureel lager dan in 2010. Dit betekent een lager beschikbaar middelenniveau van
€ 0,7 mln. In totaal is er structureel € 1,8 mln. minder beschikbaar voor de Wmo in Zeist. Na bekendwording
van het herverdeeleffect is onderzocht hoe op de Wmo kon worden bezuinigd. Voor de omvang van het
herverdeeleffect zijn daar ook voorstellen voor geformuleerd. Om nogmaals € 0,7 mln. op de Wmo te
bezuinigen vraagt verdere afweging. Daarmee resteert een niet ingevulde taakstelling binnen de Wmo van
€ 739.000. Voor 2011 wordt voorgesteld dit (eenmalig) te dekken uit de Wmo-reserve. Voor de Begroting
2012 (en verder) zal het bovenstaand beschreven proces van analyse en afweging tot nadere besluitvorming
moeten leiden.

Beslispunt 5: De tarieven voor de OZB extra verhogen met 0,75% ter gedeeltelijke compensatie van
het negatieve orde effect.
Bij de vaststelling van de nieuwe Financiële Verhoudingswet 1997 is bij het Gemeentefonds de
verdeelmaatstaf OZB ingevoerd. De gedachte hierachter is alle gemeenten in staat ter stellen een gemiddeld
voorzieningenniveau tot stand te brengen en in stand te houden. Sommige gemeenten hebben namelijk door
hun structuur (minder dure woningen en/of minder bedrijven, lage inkomens) niet de mogelijkheid extra
eigen (OZB) opbrengsten te genereren. Door de OZB maatstaf vindt een herverdeling plaats van de landelijke
OZB capaciteit over alle gemeenten.
Hiertoe wordt de WOZ waarde van elke gemeenten afzonderlijk tegen een verrekentarief (oorspronkelijk het
gemiddelde tarief van alle gemeenten) van de berekende uitkering van elke individuele gemeente
afgetrokken(1e orde effect). Hierdoor ontstaat een berekend voordeel dat vervolgens via het (algemene)
uitkeringspercentage wordt herverdeeld(2e orde effect). Op deze wijze delen de armere gemeente (via het
Gemeentefonds) in de landelijke potentie om OZB te heffen. De verdeling leidt voor de rijkere gemeenten
(zoals Zeist) per definitie tot een nadeel.
Bij elke jaarlijkse hertaxatie wordt de verdeling van de (nieuwe) WOZ waarde over de gemeenten
geactualiseerd. Zo ook dit jaar. Dit jaar hebben we voor het eerst te maken met een daling van de WOZ
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waarden. Omdat de WOZ waarden in de “arme” gemeenten en in regio’s buiten het westen en midden sterker
dalen, treedt opnieuw de gebruikelijke herverdeling plaats waarbij de rijkere gemeenten een nadeel hebben.
De hertaxatie in Zeist is nog niet gereed. De waarderingskamer heeft inmiddels berekend dat landelijk
(gemiddeld) de waarde van de woningen in 2011 (peildatum 1 januari 2010) zal dalen met 2,8% en de waarde
van de niet woningen met 1,3%. Daarnaast wordt rekening gehouden met een inflatie van 0,9%. De
verrekentarieven in het Gemeentefonds zijn hierop aangepast. Hierdoor neemt de korting als gevolg van de
maatstaf OZB toe met € 335.000. Hiertegenover staat de voorgenomen verhoging van de OZB tarieven in
Zeist voor inflatie met € 160.000. Per saldo ontstaat een budgettair tekort van € 175.000. N.B. de hoogte van
de OZB tarieven in Zeist heeft geen invloed op de OZB maatstaf in het Gemeentefonds of het orde-effect,
de ontwikkeling van de WOZ waarde is bepalend voor dit effect.
Voorgesteld wordt dit tekort te verkleinen door een extra verhoging van de OZB met 0,75% boven de
inflatie. De totale tariefverhoging OZB 2011 wordt dan 2,25%. Dit percentage valt binnen de macronorm van
3,5% waarboven de gemeenten landelijk de OZB niet mogen verhogen. Belangrijk element binnen dit
voorstel is dat er in Zeist sprake is van een lastenverlichting voor de burgers over de volle breedte (zowel voor
grote als kleine huishoudens, zowel voor woningeigenaren als woninghuurder). Ook na deze gedeeltelijke
compensatie blijft er sprake van lastenverlichting. Bij de toelichting op de publiekrechtelijke tarieven (bijlage 1
van dit Raadsvoorstel), is bij de OZB een tabel opgenomen waaruit de daling van de lastendruk blijkt.
De extra verhoging van het OZB tarief ter compensatie van het orde-effect zorgt voor een verbetering van
het financieel perspectief met € 80.000 (structureel / per jaar). Daarmee is het negatieve orde-effect
gedeeltelijk gecompenseerd.

Beslispunt 6: Voor de jaren 2011 – 2014 incidentele middelen te reserveren op een stelpost ter
uitvoering van het coalitieakkoord, conform de uitspraak hierover in pijler 6 van het coalitieakkoord.
De coalitie heeft uitgesproken om per jaar (maximaal) € 1,5 mln. tijdelijk / onder horizonfinanciering in te
zetten voor de uitvoering van nieuw beleid. Voor de dekking van de gewenste 4 x € 1,5 mln. is reeds een
stelpost beschikbaar: vrijval horizonfinanciering (een stelpost met middelen ten behoeve van beleidskeuzes in
een volgende coalitieperiode), die € 522.000 bevat. Voorgesteld wordt om het restant van de middelen voor
nieuw beleid (€ 978.000 in de jaren 2011 – 2014) toe te voegen aan de reeds bestaande stelpost vrijval
horizonfinanciering. Alle middelen voor incidenteel / tijdelijk nieuw beleid zijn zo gebundeld op een plaats in
de begroting en kunnen van daar uit worden ingezet. Het apart zetten van deze gewenste middelen verhoogt
de transparantie in de begroting en in het vrij besteedbare begrotingssaldo. Op deze stelpost is dan
€ 1.500.000 in de jaren 2011 tot en met 2014 beschikbaar voor nieuw beleid / uitvoering van het
coalitieakkoord. Vanaf 2015 is op deze stelpost jaarlijks € 522.000 beschikbaar voor de volgende coalitie.

Beslispunt 7: Begrotingswijziging 2011000 vast te stellen, waarmee de bovenstaande zaken worden
verwerkt in de budgetten en het begrotingssaldo.
In bijlage 5 zijn alle hierboven genoemde mutaties verwerkt in een totaal financieel overzicht. Vervolgens zijn
deze mutaties (technisch) verwerkt in begrotingswijziging 2011000. De begrotingswijziging is toegevoegd als
bijlage 8. Door vaststelling van deze begrotingswijziging zullen de betreffende budgetten in de begroting
worden aangepast en zal er een nieuw vrij besteedbaar begrotingssaldo ontstaan, zoals eveneens aangegeven in
bijlage 6.
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Beslispunt 8: In te stemmen met de publiekrechtelijke tarieven 2011 en daartoe de volgende stukken
vast te stellen: Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011, Verordening op de heffing en de invordering
van hondenbelasting 2011, Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2011, Verordening op de heffing
en de invordering van precariobelasting 2011 (incl. tarieventabel), Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing
2011, Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 (incl. tarieventabel),
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2011 (incl. tarieventabel), Verordening op de heffing en
invordering van onroerende zaakbelastingen 2011.
De gemeente heft belastingen, dit zijn algemene dekkingsmiddelen en brengt heffingen / tarieven in rekening,
als (kost)prijs voor geleverde producten of diensten. Het vaststellen van deze tarieven is voor de
publiekrechtelijke zaken de bevoegdheid van de Raad. De belastingen vormen een circa 8,5 % van de
opbrengsten van de gemeente en via de tarieven komt circa 12,5 % van de opbrengsten van de gemeente
binnen.
Voor de uitvoering stelt de Raad verordeningen vast waarin exact beschreven staat wat op welke gronden
wordt geheven. De tarieven maken een onderdeel uit of zijn een bijalge bij de betreffende verordeningen.
Voor de verdere toelichting op de opbouw van de tarieven wordt verwezen naar bijlage 1. Bij het
raadsvoorstel zijn tevens de genoemde verordeningen als bijlage toegevoegd.
Dit jaar volgt de Legesverordening 2011 en de Parkeerverordening ca. 2011 later (raadsvergadering
december). Voor de legesverordening is het gevolg van de tussentijdse aanpassing van deze verordening als
gevolg van de Wabo en andere wettelijke wijzigingen. De goedkeuring door de Raad van deze vernieuwde
verordening is afgewacht, daarna is de aanpassing / indexering voor 2011 ter hand genomen. Voor de
Parkeerverordening 2011 is een inhoudelijke verbetering in voorbereiding, bij dit raadsvoorstel worden dan
eveneens de tarievenvoorstellen voor 2011 aangeboden.
Aan de andere kant ontvangt de Raad dit jaar wel een (concept) OZB voorstel voor 2011. Het gaat hier
nadrukkelijk om voorlopige tarieven, aangezien de herwaardering van het onroerend goed nog niet is
afgerond. Zolang de WOZ waarden niet bekend zijn, kan er geen definitief tarief worden berekend. De Raad
krijgt daarom een voorlopig tarief voorgelegd, zodat zij bestuursrechtelijk op het juiste tijdstip (voor 1 januari
2011) een OZB tarief kan vaststellen. Wanneer de WOZ waarden daartoe aanleiding geven, kan het tarief in
de eerste maanden van 2011 naar beneden worden bijgesteld, bijstelling naar boven is wettelijk gezien niet
mogelijk. Daarom zal het tarief bewust hoger worden aangeboden om voldoende marge te hebben. In de
definitieve tariefsbepaling zal het exacte tarief worden voorgelegd. Zie verder ook de toelichting in de bijlagen.

Beslispunt 9: Het te storten deel van het tarief rioolheffing in de Voorziening Gemeentelijk
Rioleringsplan 2011 te bepalen op € 113.531 ofwel 2,98% van de opbrengst. Het te storten deel van het
tarief rioolheffing per verbruiksklasse dienovereenkomstig te bepalen op: Art.6.1: € 3,83 (woningen),
Art.6.2: € 3,83 (niet-woning met een verbruik < 250 m3), Art.6.2a: € 0,15 (niet woningen: surplus heffing per eenheid bij
verbruik boven 250m3 tot en met 2.500 m3), Art.6.2b: € 0,08 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven
2.500 m3 tot en met 25.000 m3), Art.6.2c: € 0,04 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 25.000 m3
tot en met 50.000 m3), Art.6.2d: € 0,02 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 50.000 m3 tot en met
100.000 m3), Art.6.2e: € 0,01 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 100.000 m3)
Het bovenstaande voorstel is het (technische) effect van de stelselwijziging rond de rioolinvesteringen, die
door de Raad bij de Begroting 2010 is vastgesteld. Er is vanaf de Begroting 2010 een (spaar)voorziening
gevormd voor het Gemeentelijk Rioleringsplan. Momenteel worden er weinig delen van de riolering
vervangen, over enkele jaren zullen grote delen ineens moeten worden vervagen. Als gevolg hiervan dalen
momenteel de kosten van de riolering en zouden ze over enkele jaren met een grote sprong stijgen. Als gevolg
van de grens van 100% kostendekkendheid zouden de tarieven hetzelfde patroon laten zien: nu een daling en
straks een zeer forse stijging. Dit is door de Raad vastgesteld als ongewenst.
Daarom wordt er nu een deel van de opbrengst van de rioolrechten in een (spaar)voorziening gestort.
Hierdoor laat het tarief een trend zien, nagenoeg gelijk aan de inflatie. Wanneer de grootscheepse
vervangingen plaatsvinden, kunnen die (gedeeltelijk) uit de spaarvoorziening worden bekostigd, waardoor op
dat moment de tarieven niet extra snel hoeven te stijgen.
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Omdat het spaardeel van het tarief een “surplus” is bovenop de 100% kostendekkendheid is een nadrukkelijk
raadsbesluit nodig over dit spaardeel in het tarief. Dit is een van de wettelijke kaders om de Raad en de burger
maximale transparantie te bieden rond de tarieven. Uiteraard geldt er straks eenzelfde vorm van
zorgvuldigheid rond de inzet van de spaarvoorziening. Het spaardeel is berekend op basis van het door de
Raad vastgestelde Gemeentelijk RioleringsPlan.

Punt van kennisname A: Het (meerjarig) financieel perspectief.
Voor het beoordelen van de voorgestelde beleidspunten, is het van belang dat eerst duidelijkheid wordt
gegeven over het totale meerjarige financiële perspectief van de gemeente. Daarom is dit raadsvoorstel gestart
met dit punt van kennisname. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar blz. 4 en verder van dit
raadsvoorstel.

Punt van kennisname B: De privaatrechtelijke tarieven 2011, zoals vastgesteld door het College.
Het College is bevoegd privaatrechtelijke tarieven vast te stellen. Het gaat dan om tarieven voor producten /
diensten waar de gemeente niet het (wettelijke) alleenrecht op heeft, maar wat ook door private partijen kan
worden aangeboden.
Voor de berekening van de tarieven is de prijsindex van 1,5% gehanteerd. Een enkele keer wordt gekozen
voor een iets andere afronding, wanneer dit in de klantgerichtheid rond producten / diensten beter uitkomt.
In bijlage 7 zijn de privaatrechtelijke tarieven opgenomen.

JURIDISCHE ASPECTEN
De gemeente is verplicht de (Programma)Begroting 2011 vast te stellen. Zonder dit besluit is er geen
autorisatie voor het doen van uitgaven in 2011. Gezien de economische situatie hanteert de toezichthouder
een aangepaste toetsing voor het feit dat wettelijk gezien de Raad ook een sluitende meerjarenbegroting 2012
– 2014 dient vast te stellen. De toetsing zal er vooral uit bestaan dat er voldoende tijdig maatregelen worden
getroffen om het meerjarig perspectief sluitend te maken c.q. sluitend te houden bij het verder bekend worden
van de rijksbezuinigingen.
De stukken moeten tijdig (uiterlijk 15 november 2010) worden ingeleverd bij onze toezichthouder, de
provincie Utrecht. Wanneer de provincie niet een positief oordeel kan vormen over de financiële situatie in de
gemeente, kan dit leiden tot verzwaard toezicht.
Alle tarieven, zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke, dienen voor 1 januari 2011 te zijn
vastgesteld (publiekrechtelijke door de Raad, privaatrechtelijke door het College) en gepubliceerd om vanaf 1
januari 2011 te kunnen worden toegepast.
UITVOERING
Over de Begroting 2011, inclusief dit raadsvoorstel, zal een presentatie worden gegeven aan de Raad. Daarbij
kunnen ook verduidelijkende vragen worden gesteld.
Planning
De gemeente dient uiterlijk 15 november 2010 haar vastgestelde Begroting 2011 bij de provincie in te
leveren, inclusief de meerjarenbegroting 2012 – 2014. Hiermee kan de toezichthouder zich tijdig een
beeld vormen over de financiële positie van de gemeente Zeist.
De vastgestelde tarieven moeten worden gepubliceerd voor 1 januari 2011, daarna kunnen ze worden
toegepast.
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Op 11 oktober zal een presentatie worden gegeven voor de Raad over de Begroting 2011.
Het debat zal plaatsvinden op 26 oktober en besluitvorming op 9 november 2010.
Communicatie en Informatie en Automatisering
Publicatie van de tarieven vindt op de gebruikelijke wijze plaats.
Bijlagen
Begroting 2011
Bijlage 1: Toelichting en vaststelling van de verordeningen en publiekrechtelijke tarieven 2011
Bijlage 2: Toelichting junicirculaire Gemeentefonds
Bijlage 3: Toelichting opbouw Begroting 2011
Bijlage 4: Toelichting op structurele effecten van de Bestuursrapportage 2010
Bijlage 5: Toelichting op aanvullende maatregelen ter verbetering van het financieel perspectief.
Bijlage 6: Totaaloverzicht van de financiële besluitvorming op basis van dit raadsvoorstel.
Bijlage 7: Toelichting op de privaatrechtelijke tarieven 2011
Bijlage 8: Begrotingswijziging 2011000
Evaluatie/controle door de raad
De Raad wordt door middelen van de zogenoemde “control” documenten, te weten de
Bestuursrapportage en de Jaarrekening, geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het
beleid dat in de Begroting is vastgesteld. Aangezien de Raad de Begroting op programmaniveau
vaststelt, zal zij ook de rapportages op programmaniveau beoordelen.
Burgemeester en wethouders,

W.C.M. Lissenberg-van Dam, gemeentesecretaris

drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester

RAADSBESLUIT
Behoort bij raadsvoorstel
Nr. 10RAAD0357
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2010
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Besluit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

De Begroting 2011 vast te stellen en daarmee de budgetten per programma en de geplande
investeringen voor 2011 te autoriseren.
De structurele mee- en tegenvallers uit de Bestuursrapportage 2010 voor de jaren 2011 en verder te
autoriseren.
De aanvullende maatregelen vast te stellen ter verbetering van het financieel perspectief van het
bestaande beleid.
Het nog te realiseren deel van de bezuinigingen op de Wmo in 2011 te dekken uit de Wmo reserve.
Voor de Begroting 2012 (en verder) wordt verdere analyse en besluitvorming voorbereid over de
invulling van de resterende taakstelling.
De tarieven voor de OZB extra verhogen met 0,75% ter gedeeltelijke compensatie van het negatieve
orde effect. Deze verhoging komt bovenop de reeds afgesproken stijging met 1,5% conform de
Voorjaarsnota 2010.
Voor de jaren 2011 – 2014 incidentele middelen te reserveren op een stelpost ter uitvoering van het
coalitieakkoord, conform de uitspraak hierover in pijler 6 van het coalitieakkoord.
Begrotingswijziging 2011000 vast te stellen, waarmee de bovenstaande zaken (beslispunt 3 t/m 6)
worden verwerkt in de budgetten en het begrotingssaldo (beslispunt 2 wordt technisch verwerkt via de
meerjarige begrotingswijziging bij de Berap: 2010073).
In te stemmen met de publiekrechtelijke tarieven 2011 en daartoe de volgende stukken vast te stellen:
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2011
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2011
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2011 (incl. tarieventabel)
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 (incl.
tarieventabel)
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2011 (incl. tarieventabel)
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2011
Het te storten deel van het tarief rioolheffing in de Voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 te
bepalen op € 113.531 ofwel 2,98% van de opbrengst. Het te storten deel van het tarief rioolheffing per
verbruiksklasse dienovereenkomstig te bepalen op:
Art.6.1: € 3,83 (woningen)
Art.6.2: € 3,83 (niet-woning met een verbruik < 250 m3)
Art.6.2a: € 0,15 (niet woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 250 m3 tot en met 2.500
m3)
Art.6.2b: € 0,08 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 2.500 m3 tot en met
25.000 m3)
Art.6.2c: € 0,04 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 25.000 m3 tot en met
50.000 m3)
Art.6.2d: € 0,02 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 50.000 m3 tot en met
100.000 m3)
Art.6.2e: € 0,01 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 100.000 m3)

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2010.
De raad voornoemd,
mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Bijlage 1: Publiekrechtelijke tarieven
Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
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TEN BEHOEVE VAN DE TE HANTEREN TARIEVEN 2011

Toelichting op de publiekrechtelijke tarieven 2011
De volgende vast te stellen verordeningen en tarieven 2011:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

de Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011
de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2011
de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2011
de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2011 (incl. tarieventabel)
de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011
de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 (incl.
tarieventabel)
g) de Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2011 (incl. tarieventabel)
h) de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2011
ONDERWERP
Vaststelling verordeningen gemeentelijke heffingen 2011

VOORSTEL
De raad voor te stellen de tarieven 2011 van de gemeentelijke heffingen formeel vast te leggen en daartoe vast te
stellen:
a) de Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011
b) de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2011
c) de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2011
d) de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2011 (incl. tarieventabel)
e) de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011
f) de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011
(incl. tarieventabel)
g) de Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2011 (incl. tarieventabel)
h) de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011.
INLEIDING
Met het vaststellen van de verschillende heffingverordeningen worden de tarieven van gemeentelijke
heffingen formeel vastgesteld. De tarieven zijn afgestemd op het bestaand financieel beleid, zoals dit is
vastgesteld in de Voorjaarsnota 2010.
Bij een aantal heffingen wordt gestreefd naar volledige kostendekkendheid. Het betreft de rioolheffingen, de
reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrechten) en de begraafrechten. De tariefstijging van deze
heffingen wordt bepaald door de specifieke kostenstijging van de betrokken producten (budgettair neutraal).
De tarieven van de alle overige heffingen (m.u.v. de bouwleges) zijn, ter dekking van de prijsstijging van de
gemeentelijke lasten, in ieder geval verhoogd met 1,5%, overeenkomstig de besluitvorming in de
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Voorjaarsnota. Bij de bouwleges is geen verhoging mogelijk omdat daar reeds van 100% kostendekking
sprake is.
Doel van het voorstel (SMART)
Tijdig vaststellen van de verschillende verordeningen gemeentelijke heffingen 2011.
ARGUMENTEN / FINANCIËLE TOELICHTING / KANTTEKENINGEN
Gelijk met de begroting worden ook altijd de tariefvoorstellen ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Op
basis van de bij de begroting 2011 bekende kosten en opbrengsten kunnen de tarieven 2011 worden berekend.
De eerste uitzondering hierop is de legesverordening. In september 2010 is u een compleet nieuwe
legesverordening voorgelegd in verband met de invoering per 1 oktober 2010 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (zie raadsvoorstel 10RAAD0287). De tarieventabel bij deze verordening is
op dat moment tevens geherstructureerd naar de indeling van de Modelverordening van de VNG ter zake.
Bij die herstructurering zijn enkele onevenwichtigheden tussen tarieven onderling gebleken. Deze
onevenwichtigheden moeten worden onderzocht en hersteld. Dit heeft extra tijd nodig. In december zal dan
de nieuw afgestemde legesverordening inclusief tarieventabel aan de raad kunnen worden voorgelegd. Deze
tijdsplanning komt verder beter uit omdat dan het rijk inmiddels de maximaal toegestane tarieven voor
sommige rijksleges (o.a. reisdocumenten) voor 2011 heeft vastgesteld. Deze kunnen dan tevens in dit voorstel
worden verwerkt.
De tweede uitzondering wordt gevormd door de verordening op de heffing en invordering van
parkeerbelastingen 2011 (incl. tarieventabel), de kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2011 en
de tarieventabel privaatrechtelijke tarieven ter zake van het parkeren 2011 (bevoegdheid van het College),
allemaal gerelateerd aan de Parkeerverordening. Op dit moment wordt nog gewerkt aan een actualisatie van de
Verordening op de heffing en invordering van parkeergelden en de daarbij behorende besluiten. Omdat de
afronding hiervan nog wat tijd vraagt zal deze verordening met de bijbehorende publieke heffingen en private
tarieven, inclusief de voorgenomen verhoging van 1,5% voor inflatie, in december (tijdig voor 1 januari a.s.)
aan de raad worden voorgelegd.
Op de volgende punten wordt een aanpassing voorbereid.
1. verbeterpunten ten aanzien van de dienstverlening, meer efficiency en een rechtvaardiger verdeling van de
schaarse parkeerruimte
2. anticipatie op nieuwe ontwikkelingen waarbij rekening gehouden wordt met mogelijke dan wel verwachte
toekomstige ontwikkelingen zoals digitalisering van parkeren/parkeersystemen (bijvoorbeeld
kentekenparkeren)
3. Aanbrengen van tekstuele aanpassingen/verbeteringen en aanvullen/vollediger maken van bepalingen.
Voor wat betreft de onroerend zaakbelastingen doet zich dit jaar een bijzondere situatie voor. Doordat zich
dit jaar een daling in plaats van een stijging van de WOZ waarde voordoet is het noodzakelijk dat een
voorlopig belastingpercentage 2011 wordt vastgesteld.
De tariefsberekening van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) is afhankelijk van de begrote opbrengst (deze
is bekend) en de waarde van het onroerend goed. Vanwege de jaarlijkse herwaardering is de waarde van het
onroerend goed voor 2011 (peildatum 1/1/2010) nog niet bekend. Door de tariefsberekening zo laat mogelijk
in het jaar uit te voeren, kan een zo goed mogelijke inschatting worden gemaakt van de waarde van het
onroerend goed. Daarom worden deze tarieven in januari 2011 aan de Raad ter vaststelling aangeboden. Om
dit in 2011 juridisch en technisch op de juiste wijze te laten plaatsvinden is het thans noodzakelijk een
voorlopig tarief 2011 te berekenen (zie ook de nadere toelichting hieronder bij onroerende zaakbelastingen).
Hierna wordt een toelichting gegeven op de tarieven 2011.
Algemeen
In de Voorjaarsnota 2010 (raadsvoorstel 10RAAD0212) is besloten de gemeentelijke belastingen en tarieven
per 1 januari 2011 te laten stijgen met 1,5%, met uitzondering van die tarieven waar 100% kostendekking
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bestendig beleid is. Daar worden de tarieven zoals gebruikelijk afgestemd op de ontwikkeling van lasten en
tariefopbrengsten.
Onroerende zaakbelastingen
Door de jaarlijks terugkerende hertaxatie is het de laatste jaren moeilijk de taxaties zodanig tijdig af te ronden
dat tegelijk met de vaststelling van de nieuwe begroting (i.c. 2011) ook de OZB tarieven voor 2011 kunnen
worden vastgesteld. Juridisch en technisch was het tot nu geen probleem om na de aanvang van het dienstjaar
de nieuwe OZB tarieven met terugwerkende kracht tot 1 januari van het betreffende belastingjaar vast te
stellen. Dit was mogelijk omdat we de laatste jaren steeds met een stijging van de WOZ waarden te maken
hadden. Zoals bekend leidt een procentuele stijging van de WOZ waarden tot (procentueel) een even grote
daling van het belastingpercentage. Juridisch is het toegestaan achteraf met terugwerkende kracht een
verlaging van het belastingtarief vast te stellen, omdat hierdoor de burger in een voordeliger positie komt te
verkeren. Het omgekeerde, het achteraf met terugwerkende kracht vaststellen van een hoger tarief, is niet
toegestaan.
Voor het belastingjaar 2011 krijgen we te maken met de bijzondere situatie dat de WOZ waarden voor het
belastingjaar 2011 (peildatum 1 januari 2010) dalen ten opzichte van die van vorig jaar. Een procentuele daling
van de WOZ waarden leidt tot een (procentueel) even grote stijging van het belastingpercentage. Het
belastingpercentage OZB 2011 kan juridisch gedurende het belastingjaar 2011 niet met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2011 worden verhoogd (zie argumentatie hierboven).
Om toch uiteindelijk in 2011 de juiste tarieven per 1 januari 2011 te kunnen vaststellen dient thans een
voorlopig tarief te worden vastgesteld, dat zodanig hoog is dat de het definitieve tarief 2011altijd lager zal zijn
dan het voorlopig tarief. In overleg met de gemeentelijke taxateurs is het voorlopig percentage waardedaling
bepaald op 5%. Dit leidt tot de volgende voorlopige belastingpercentages (exclusief reële verhoging), waarbij
de belastingopbrengst gelijk blijft.
Tabel 1: Aanpassing belastingpercentage OZB ivm waardestijging WOZ (budgettair neutraal)
2010
2011
Heffing
Waarde *
Belasting- Opbrengst
Waarde *
Belasting€ 1.000
percentage
€ 1.000
percentage
won eigenaren
9.111.404
0,0702
6.394.255
8.655.834
0,0739
n-won eigenaren
1.961.652
0,1350
2.648.264
1.863.569
0,1421
n-won gebruikers
1.765.487
0,1039
1.834.226
1.677.213
0,1094
Am. de Pater
-70.000
Totaal opbrengst
10.806.746

Opbrengst
6.394.255
2.648.264
1.834.226
-70.000
10.806.746

In de voorjaarsnota 2010 is besloten de tarieven te verhogen met 1,5 % voor inflatie. Indien de hierboven in
tabel 1 berekende belastingpercentages voor 2011 worden verhoogd met 1,5% ontstaan de volgende
opbrengsten en belastingpercentages:
Tabel 2: Verhoging belastingpercentage OZB ivm inflatie
2011
2011
Heffing
Waarde * Belasting- Opbrengst Waarde *
Belasting€ 1.000
percentage
€ 1.000
percentage
won eigenaren
8.655.834
0,0739
6.394.255
8.655.834
0,0750
n-won eigenaren
1.863.569
0,1421
2.648.264
1.863.569
0,1442
n-won gebruikers
1.677.213
0,1094
1.834.226
1.677.213
0,1110
Am. de Pater
-70.000
Totaal opbrengst
10.806.746
Toename 1,5 % tov tabel 1

Opbrengst
6.490.169
2.687.988
1.861.740
-71.050
10.968.847
162.101

In het eerste deel van dit raadsvoorstel over vaststelling van de begroting 2011 en de meerjarenbegroting
2012-2014 is voorgesteld de OZB tarieven extra te verhogen met 0,75% tot 2,25%, ter verkleining van het
begrotingsnadeel dat is ontstaan door het zogenaamde orde-effect van de OZB maatstaf in de uitkering
Gemeentefonds. Bij toepassing van deze extra verhoging ontstaan de volgende opbrengsten en
belastingpercentages:
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Tabel 3: Verhoging belastingpercentage OZB ivm inflatie en nadelig orde-effect uitkering Gemeentefonds
2011
2011
Heffing
Waarde * Belasting- Opbrengst Waarde *
Belasting€ 1.000
percentage
€ 1.000
percentage
won eigenaren
8.655.834
0,0739
6.394.255
8.655.834
0,0755
n-won eigenaren
1.863.569
0,1421
2.648.264
1.863.569
0,1453
n-won gebruikers
1.677.213
0,1094
1.834.226
1.677.213
0,1118
Am. de Pater
-70.000
Totaal opbrengst
10.806.746
Toename 2,25 % tov tabel 1

Opbrengst
6.358.126
2.707.850
1.875.497
-71.757
11.049.898
243.152

NB De vaststelling van het definitieve belastingpercentage 2011 in januari a.s. is een technische aanpassing.
De opbrengst en de belastingdruk blijven gelijk (ex. areaaluitbreiding).
Wijziging belastingdruk door extra verhoging OZB met 0,75% naar 2,25%
In de begroting 2011, paragraaf 9 Lokale heffingen, is een overzicht geven van de belastingdruk van de drie
voornaamste heffingen in Zeist. Door extra OZB verhoging van 0,75% naar 2,25% wijzigt de belastingdruk,
zoals hieronder is weergegeven.

a. gezin,
2 personen,
huurwoning

2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011 Mutatie
begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting 2010-2011
OZB
riool
afval
totaal
OZB
riool
afval
totaal
berekend
berekend
0,00
0,00
225,00
225,00
0,00
0,00
201,00
201,00 -10,7%

0,00

0,00

282,00

282,00

0,00

0,00

252,00

252,00

-10,6%

c. gezin,
2 personen
eigen
woning

151,00
298,00
453,00
601,00

128,40
128,40
128,40
128,40

225,00
225,00
225,00
225,00

504,40
651,40
806,40
954,40

154,00
305,00
463,00
614,00

128,40
128,40
128,40
128,40

201,00
201,00
201,00
201,00

483,40
634,40
792,40
943,40

-4,2%
-2,6%
-1,7%
-1,2%

d. gezin,
4 personen
eigen
woning

151,00
298,00
453,00
601,00

128,40
128,40
128,40
128,40

282,00
561,40
282,00
708,40
282,00
863,40
282,00 1.011,40

154,00
305,00
463,00
614,00

128,40
128,40
128,40
128,40

252,00
252,00
252,00
252,00

534,40
685,40
843,40
994,40

-4,8%
-3,2%
-2,3%
-1,7%

b. gezin,
4 personen,
huurwoning

Marktgeld
De marktgelden 2011 stijgen met 0,0% ten opzichte van 2010. De kosten van de markt stijgen in 2011 niet.
De kapitaallasten dalen licht door afschrijving. De perceptiekosten stijgen iets door actualisatie van de
urentoerekening. Deze mutaties hebben per saldo geen budgettaire consequenties.
Hondenbelasting
De tarieven 2011 voor de hondenbelasting stijgen met 1,5% ten opzicht van 2010.
Toeristenbelasting
De tarieven 2011 voor de toeristenbelasting stijgen met 1,5% ten opzicht van 2010.
Precariobelasting
De tarieven 2011 voor de precariobelasting stijgen met 1,5% ten opzicht van 2010.
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Rioolheffingen
De rioolheffingen stijgen per saldo niet in 2011. De heffing daalt doordat geen storting behoeft te worden
gedaan aan de reserve rioolheffing zoals in 2010 (-1,15%). Daarentegen stijgt het tarief door een toevoeging
aan de voorziening voor toekomstige rioolinvesteringen (+3,05%). Verder daalt het tarief door een hoger
aantal aansluitingen (-1,5%). Tenslotte is er een daling in verband met afronding van het tarief (-0,4%). In de
Voorjaarsnota werd een stijging van 3,3% verwacht. Deze verwachte stijging doet zich door voornoemde
oorzaken uiteindelijk niet voor.
In de periode 2010-2060 zijn op grond van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) hoge investeringen nodig
voor omvangrijke rioolvervangingen in Zeist. Bij raadsvoorstel 09RAAD0417 is besloten een voorziening
voor toekomstige investeringen in de riolering te vormen. Op basis van dit voorstel is berekend dat 5 jaar lang
de tarieven nog met ca 3% moeten stijgen. Het dan bereikte tariefniveau, jaarlijks aangepast voor prijsstijging,
is dan voldoende om een voorziening te vormen van een zodanige omvang, dat daaruit de toekomstige
vervangingsinvesteringen kunnen worden bekostigd.
In dit verband wordt voorgesteld de storting in de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 te bepalen
op € 113.531 of wel 2,98% van de opbrengst en het te storten deel van het tarief rioolheffing per
verbruikersklasse dienovereenkomstig te bepalen op de volgende bedragen: Artikel 6.1 : € 3,83, Artikel 6.2a:
€ 0,15, Artikel 6.2b: € 0,08, Artikel 6.2c: € 0,04, Artikel 6.2d: € 0,02, Artikel 6.2e: € 0,01.
Afvalstoffenheffing (particulieren)
De tarieven afvalstoffenheffing dalen in 2011 ten opzichte van 2010 met 10,6%. Dit is een gevolg van het
besluit de 100% kostendekking toe te passen. De daling wordt veroorzaakt door de volgende factoren:
gunstige aanbesteding RMN: -9,10%, hoger aantal aansluitingen: -1,5%. In de Voorjaarsnota werd een daling
van 8,1% verwacht. De verdere daling ten opzichte van de Voorjaarsnota komt in hoofdzaak door de stijging
van het aantal aansluitingen. In verband met de invoering van het Container Management Systeem (CMS) zijn
nieuwe tarieven voor een tweede grijze of GFT minicontainer zijn ingevoegd
Reinigingsrecht (bedrijven)
De reinigingsrechten dalen in 2011 met 12,7% ten opzichte van 2010. De verklaring van de oorzaak is
identiek aan die van de afvalstoffenheffing, met dien verstande dat de stijging van het aantal aansluitingen hier
nog wat hoger is.
Begraafrechten
Bij de begraafrechten wordt uitgegaan van 100% kostendekking.
In de loop van 2010 zijn de beheersverordening van de Gemeentelijke begraafplaats, de daarbij behorende
uitvoeringsbesluiten, en de verordening op Begraafrechten aangepast conform de wijzigingen in de Wet op de
lijkbezorging (staatsblad 2009 320 en 501 iw). Onderdeel van deze besluiten is het verlagen van de minimale
termijn voor grafrust van 20 jaar naar 10 jaar. Het verlengen van deze termijn is facultatief.
Als gevolg van deze besluiten worden een aantal hiermee verband houdende tarieven gehalveerd. Een voorstel
om de betreffende tarieven in 2010 met terugwerkende kracht te halveren is inmiddels in procedure gebracht.
Deze tariefaanpassing is ook verwerkt in de voorliggende tarieventabel voor 2011.
Op dit moment is niet in te schatten wat deze wijziging betekent voor de afname van de diensten van de
begraafplaats door de gebruikers hiervan. Medio 2011 zal worden gekeken hoe de opbrengsten zich
ontwikkelen. Waar nodig zal hierop actie worden ondernomen. Hierbij wordt tevens meegenomen dat het
aantal verkochte graven de afgelopen jaren is gedaald, en hoe dit kan worden opgevangen binnen de
bedrijfsvoering van de begraafplaats. Voorts zijn in de tariefberekening 2011 de kosten voor de uitbreiding
van de begraafplaats buiten beschouwing gelaten omdat verwacht wordt dat deze uitbreiding niet eerder dan
in 2012 gerealiseerd zal worden in verband met de hiervoor benodigde toestemming van de Provincie. Het
verwachte aantal te verkopen graven is hier tevens op aangepast.
Door de uitbreiding van de urnentuin in 2010 is het mogelijk geworden nieuwe soorten urnengraven aan te
bieden. Voor deze nieuwe producten is een tarief bepaald. Uitgangspunt is dat alle urnengraven tegen het
tarief van een basis (kaal) urnengraf worden verkocht. Deze opbrengst is verwerkt in de begroting 2011. Voor
de andere soorten urnengraven geldt het basistarief vermeerderd met de kosten voor het extra’s dat het graf
biedt ten opzichte van een basis urnengraf. Deze meeropbrengst is niet verwerkt in de begroting omdat de
verwachting is dat de afname hiervan minimaal zal zijn. Sommige tarieven wijken door deze gehanteerde
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methode iets af van de tarieven in 2010. Met name de tarieven voor verlenging van vijf jaar. Deze zijn niet
langer gelijk voor alle soorten urnengraven, maar zijn berekend (gehalveerd) aan de hand van de tarieven voor
tien jaar. Ook in de nieuwe urnentuin blijft het mogelijk te kiezen voor een zuilnis. In dit geval wordt een
basis urnengraf gekocht en kan daarop een zuilnis naar keuze geplaatst worden die de betrokkene zelf
aanschaft.
Tenslotte zijn geactualiseerde overheadtarieven verwerkt in de tarieven 2011. De mutaties in de kosten zijn
budgettair neutraal met uitzondering van de kostenstijging. De tarieven 2011 nemen derhalve toe met 1,5%
(conform de Voorjaarsnota 2010). De tarieven voor het verlenen van grafrecht per jaar (voorheen opgenomen
onder 1.7) zijn weggelaten omdat de minimale uitgiftetermijn voor een verlenging verhoogd is van 1 jaar naar
5 jaar.
Parkeergelden
De tarieven 2011 voor de parkeerbelastingen stijgen met 1,5% ten opzicht van 2010.
De kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelasting 2011
Het maximum bedrag dat voor een naheffingsaanslag parkeerbelastingen in rekening kan worden gebracht
bedraagt € 52,00 per 1 januari 2011. Het maximum bedrag kan volledig worden onderbouwd met de kosten
die aan de naheffing zijn verbonden.

JURIDISCHE ASPECTEN
In 2010 is de legesverordening aangepast in verband met invoering van de Wabo per 1 oktober 2010. De
Verordening op de heffing en invordering van leges 2011 wordt in december a.s. aan u voorgelegd.
Verder is de Wet op de lijkbezorging aangepast (hierboven toegelicht).
Buiten deze wijzigingen zijn er geen fiscaaljuridische ontwikkelingen die leiden tot aanpassing van andere
gemeentelijke belastingverordeningen.

UITVOERING
Planning
Met ingang van 1 januari 2011 worden de nieuwe tarieven doorberekend.

Communicatie en Informatie en Automatisering
Publicatie van de verordeningen vindt op de gebruikelijke wijze plaats.

Bijlagen

*
*
*
*
*
*
*
*

1)
2)
3)
4)
5)
6)

de Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011
de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2011
de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2011
de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2011 (incl. tarieventabel)
de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011
de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
2011 (incl. tarieventabel)
7) de Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2011 (incl. tarieventabel)
8) De verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2011

RAADSBESLUIT
Evaluatie / controle door de raad
De heffingen zullen overeenkomstig het raadsbesluit in rekening worden gebracht.
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011
Artikel 1 Belastbaar feit en belastingplicht
1
Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven van degene, die een standplaats inneemt voor de
verkoop van levensmiddelen en geregelde en ongeregelde goederen op enig gedeelte van de pleinen
of straten welke voor het houden van de markt zijn aangewezen.
2
Met betrekking tot het recht als bedoeld in het eerste lid wordt het recht geheven van degene aan wie
de standplaats is toegewezen en wordt berekend voor elke standplaats afzonderlijk.
Artikel 2 Maatstaf van heffing
Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven:
a
voor een standplaats naar de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters (m¹);
b
voor een zogenaamde standplaats voor standwerkers naar een vast bedrag.
Artikel 3 Belastingtarieven
Het recht bedraagt:
1
voor een vaste standplaats:
a
per dag, per strekkende meter
met een minimum per dag van
b
per kwartaal, per strekkende meter
met een minimum per kwartaal van
2
voor een dagstandplaats:
per dag per strekkende meter
met een minimum per marktdag van
3
voor een standplaats voor reclameverkoop door zogenaamde standwerkers, per marktdag

€ 3,00
€ 12,00
€ 36,00
€ 144,00
€ 3,00
€ 12,00
€ 12,00

Artikel 4 Wijze van heffing
Het recht wordt geheven bij wegen van een mondelinge of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving,
waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel nota of andere schriftuur dan wel bij wege van
aanslag.
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Artikel 5 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald voor
vaste standplaatsen:
a
indien per dag wordt betaald: vóór het innemen van een zodanige plaats;
b
indien per kwartaal wordt betaald: binnen 1 maand na dagtekening van het aanslagbiljet.
2
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald voor
de dagstandplaatsen en standplaatsen voor standwerkers: vóór het innemen van een zodanige
plaats.
3
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 6 Kwijtschelding
Bij de invordering van dit recht wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 7 Nader regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van het marktgeld.
Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening marktgeld 2010’ van 3 november 2009 wordt ingetrokken.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
4
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgeld 2011’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09 november 2010.

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2011
Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam ‘hondenbelasting’ wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond
binnen de gemeente.
Artikel 2 Belastingplicht
1
Belastingplichtig is de houder van een hond.
2
Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij
blijkt dat een ander de houder is.
3
Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een
hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde
gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.
Artikel 3 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:
a
die uitsluitend dienen om blinde, dove en/of slechthorende personen te leiden;
b
die door de ‘Stichting Hulphond Nederland’ als gehandicaptenhond aan een gehandicapte ter
beschikking zijn gesteld;
c
die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Honden- en
kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid,
van genoemd besluit;
d
boven het aantal van twee, die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in
een bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 1999,
welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd
besluit;
e
die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden;
f
waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma der Koninklijke Nederlandse
Politiehondenvereniging, mits de houder zich verbindt zijn hond met een geleider aan wiens bevelen
de hond gehoorzaamt, op aanvraag ter beschikking van de politie te stellen;
g
waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma van het hoofdcomité van Het
Nederlandse rode kruis of van De Nederlandse vereniging van rode kruishonden.
Artikel 4 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.
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Artikel 5 Belastingtarief
1
De belasting bedraagt per belastingjaar:
a
voor een eerste hond € 96,60;
b
voor een tweede hond € 154,80;
c
voor iedere hond boven het aantal van twee € 251,40.
2
In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in
kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, € 251,40
per kennel.
Artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de
belastingplicht.
2
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de
loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting ter zake van
het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de
toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.
3
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de
loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten
van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht
respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij
blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.
4
Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige
volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen hondenbelasting of
andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.
Artikel 9 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op
de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde
aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan , meer is dan € 50,-, doch
minder is dan € 1.500,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de
aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier
en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het
aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
3
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de hondenbelasting.
Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.
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Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2010’ van 3 november 2009
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing,
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
4
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening hondenbelasting 2011’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09 november 2010.
mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

RAADSBESLUIT

Verordening op de heffing en invordering van
Toeristenbelasting
2011

Blad 34

RAADSBESLUIT

Blad 35

Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;
gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2011
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a
vakantie-onderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of
stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve
doeleinden;
b
mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto’s, toercaravans en soortgelijke
onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden als
verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden;
c
niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, nietzijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, welke niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf
voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden, doch wel in bepaalde perioden van het jaar voor die
doeleinden worden verhuurd dan wel te huur aangeboden;
d
vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende een seizoen of een
jaar plaatsen van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan.
Artikel 2 Belastbaar feit
Ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste
standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen, wordt onder de naam
‘toeristenbelasting’ een directe belasting geheven.
Artikel 3 Belastingplicht
1
Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 in hem ter
beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.
2
De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens
verblijf de belasting verschuldigd wordt.
3
Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig
degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.
Artikel 4 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf: door degene, die:
a
als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van
gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft;
b
tijdelijk in de gemeente verblijft in het kader van jeugdwerk op basis van op niet commerciële basis
georganiseerde activiteiten.
Artikel 5 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.
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Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing
Met betrekking tot de in de volgende leden genoemde onderkomens, wordt de maatstaf van heffing forfaitair
berekend.
Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot:
1
vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste standplaatsen en in
hoofdzaak bestemd voor het verblijfhouden door één of meer leden van eenzelfde huishouden
gedurende de periode van:
a
1 januari tot en met 31 december bepaald op 2,36;
b
1 april tot en met 30 juni bepaald op 2,36;
c
1 september tot en met 15 oktober bepaald op 2,36;
2
Het aantal malen dat door de in het eerste lid bedoelde personen is overnacht wordt:
ingeval verblijf wordt gehouden in vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens en
stacaravans op vaste standplaatsen gedurende de periode van:
a
1 januari tot en met 31 december bepaald op 51;
b
1 april tot en met 30 juni bepaald op 22;
c
1 september tot en met 15 oktober bepaald op 11;
Artikel 7 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing
In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane
aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen, indien blijkt dat dit
aantal lager is dan het op grond van artikel 6 berekende aantal.
Artikel 8 Belastingtarief
Het tarief bedraagt per overnachting in:
a
vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste standplaatsen: € 0,57;
€ 2,01.
b
in overige verblijfsaccommodaties :
Artikel 9 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 10 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 11 Aanslaggrens
Belastingaanslagen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd.
Artikel 12 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op
de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 13 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 14 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de toeristenbelasting.
Artikel 15 Aanmeldingsplicht
De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in
werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan
de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231
tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.
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Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening toeristenbelasting 2010’ van 3 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van de
in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
4
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening toeristenbelasting 2011’.
Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 09 november 2010.
mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;
gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2011
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a
dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan:
b
week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;
c
maand: een kalendermaand;
d
jaar: een kalenderjaar;
e
vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen
toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de
openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in
deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
1
De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van
wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond aanwezig zijn.
2
In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend
voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst
bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger
aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.
Artikel 4 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van:
1
2
3
4
5
6.

voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met
uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;
voorwerpen, ten algemenen nutte, ten behoeve van instellingen van weldadigheid, van inrichtingen tot
verpleging van zieken en gebrekkigen of ten behoeve van politieke partijen ter ontplooiing van
politieke activiteiten;
voorwerpen, welke aan of tegen de gevel zijn aangebracht en niet meer dan 10 centimeter uitsteken
boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond;
voorwerpen, ten behoeve van de inzameling van oud papier door algemeen nut beogende instellingen,
sportverenigingen, scholen en andere niet-winstbeogende organisaties;
spandoeken.
voorwerpen welke rechtens moeten worden gedoogd.
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Artikel 5 Maatstaven van heffing en belastingtarieven
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.
Artikel 6 Berekening van de precariobelasting
Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel
1
genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.
2
Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de
oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.
3
De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee
aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.
4
Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de
berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij
blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat
aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.
5
Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn
opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige
wijze.
6
In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:
a
indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is
opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;
b
indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of
weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.
7
Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen
en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand
omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.
Artikel 7 Belastingtijdvak
1
In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp
of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het
belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een
kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het
kalenderjaar.
2
In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de aaneengesloten periode
gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.
Artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een
afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.
Artikel 9 Ontstaan belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1
In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van
het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2
In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van
het belastingtijdvak.
3
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt is de naar jaartarieven geheven
precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde
belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden
overblijven.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat er aanspraak op ontheffing
4
voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat
tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog
volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan
€ 5,00.
5
Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.
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Artikel 10 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.
2
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.
Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van precariobelasting.
Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2010’ van 3 november 2009,
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing,
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
4
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening precariobelasting 2011’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09 november 2010.
De voorzitter,

De griffier,
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Gemeente Zeist
Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2011
Nummer

Omschrijving

1

Voor een afschutting van gebouwen, muren of erven en
voor steigerwerk, alsmede voor een werk- of bergloods,
een keet of ander gebouw of getimmerte of enig ander
werktuig ten dienste van bouwwerken en voor de
ruimte, ingenomen door containers, grind, stenen, zand
of andere bouwmaterialen, puin en dergelijke,
per vierkante meter:
per dag
per week
per maand
Voor banken, stoelen of andere voorwerpen, bestemd
om als zitplaats te dienen en voor de daarbij behorende
tafels, per vierkante meter:
per maand
per jaar
Voor tentoonstellingstenten en dergelijke, per vierkante
meter in gebruik genomen ruimte:
per dag
per week
per maand
Voor een standplaats ten behoeve van de verkoop van
bloemen, verversingen en ander klein koopwaar, ongeacht of de verkoop plaatsheeft in een kiosk, kraam of dergelijke inrichting, per vierkante meter:
Voor een standplaats, welke wordt ingenomen gedurende
ten hoogste vijf hele dagen per week:
per dag
per week
per maand
Voor een standplaats, welke wordt ingenomen gedurende
tenminste zes hele dagen per week en welke na de openingsuren niet van de voor de openbare dienst bestemde
grond wordt verwijderd, per jaar
Voor uitgestalde zaken langs en aan gevels, per vierkante meter:
per dag
per week
per maand
Voor een automaat of soortgelijke inrichting, per halve
meter breedte, per jaar
Voor een ondergrondse benzine- of olietank met pompinstallatie, al of niet ingericht voor de meting van afgetapte
vloeistoffen, met de daarbij behorende leidingen of buizen,
per jaar
Voor een ondergrondse benzine- of olietank met de daarbij
behorende leidingen of buizen, per jaar
Voor een benzine- of oliepomp, al of niet ingericht voor de
meting van afgetapte vloeistoffen, met de daarbij behorende
leidingen of buizen, per jaar

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
5
6

7
8

Tarief

€
€
€

0,60
2,05
6,10

€ 3,00
€ 30,15
€
€
€

0,30
0,75
2,30

€ 1,45
€ 6,90
€ 20,95

€ 50,05
€ 1,45
€ 6,90
€ 20,95
€ 15,95

€ 199,80
€ 99,90
€ 99,90
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Nummer

Omschrijving

9

Voor een bovengrondse, al of niet verplaatsbare olie- of
benzinetank, al of niet ingericht voor de meting van afgetapte
vloeistoffen, per jaar
Voor een lucht- of waterpomp (zgn. ‘servicezuil’), per jaar
Voor een ondergrondse draadgeleiding per strekkende meter:
per maand
per jaar
Voor een bovengrondse draadgeleiding, met uitzondering
van die welke is aangebracht ten behoeve van feestverlichting, alsmede de feestverlichting op zich, per strekkende meter:
per maand
per jaar
Voor een lichtbak, uithangbord of ander tot reclame dienend
voorwerp, behoudens het bepaalde onder 14, per vierkante
meter voor reclame bestemde oppervlakte van het voorwerp,
per jaar
Voor voorwerpen - ter aankondiging van evenementen, manifestaties, voorstellingen en dergelijke – langs de openbare weg,
per vierkante meter oppervlakte van het voorwerp:
per dag
per week
Voor voorwerpen waarvoor in deze tarieventabel geen afzonderlijk tarief is opgenomen, per vierkante meter:
per dag
per week
per maand

10
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13

14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
15.3

Behorende bij raadsbesluit van 9 november 2010.
De griffier,

Blad 43
Tarief

€ 99,90
€ 15,95
€
€

0,40
2,05

€
€

0,60
4,05

€

6,10

€
€

0,30
2,05

€ 1,45
€ 6,90
€ 20,95
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;
gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2011
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking,

zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud
bij de gemeente;
c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;
d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.

Artikel 2 Aard van de belasting
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de
gemeente verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van

huishoudelijk afvalwater; en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het

treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de
grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht
1. De belasting wordt geheven:
a. van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt

recht van een woning die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te
noemen: eigenarendeel; en
b. van de gebruiker van een perceel, niet dienende tot bewoning, van waaruit water direct of indirect op de

gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel.
2. Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als
zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
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3. Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt:
a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit,

beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
b. ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is

afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk
geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien
verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één
perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing
1. Het eigenarendeel, als bedoeld in artikel 3 lid 1 a, wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.
2. Het gebruikersdeel, als bedoeld in artikel 3 lid 1 b, wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat

vanuit het perceel wordt afgevoerd.
3. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat

in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is
toegevoerd of opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden,
wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte
van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.
4. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:
a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of
b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is

geweest kan worden afgelezen.
De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt
op grond van enige andere wettelijke bepaling.
5. De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd

met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.

Artikel 6 Belastingtarieven
1

De belasting als bedoeld in artikel 3 lid 1 a, bedraagt, per eigendom € 128,40

2

De belasting als bedoeld in artikel 3 lid 1 b, bedraagt, per belastingjaar:

•

wanneer niet meer dan 250 m³ water wordt afgevoerd € 128,40

•

indien meer dan 250 m³ water wordt afgevoerd wordt boven het krachtens het eerste lid verschuldigde
recht geheven voor elke volle eenheid van 10 m³ water:
a

€ 4,97 per eenheid boven de 250 m³ tot en met 2.500 m³;

b

€ 2,63 per eenheid boven de 2.500 m³ tot en met 25.000 m³;

c. € 1,33 per eenheid boven de 25.000 m³ tot en met 50.000 m³;
d. € 0,77 per eenheid boven de 50.000 m³ tot en met 100.000 m³;
e. € 0,46 per eenheid boven de 100.000 m³.
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Artikel 7 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel, zo dit later is, bij

de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het

belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar
verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het

belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar
verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.
4. Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.
5. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist

en aldaar een ander eigendom in gebruik neemt.

Artikel 10 Termijnen van betaling
1

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op
de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

3

Met betrekking tot de belasting bedoeld in artikel 3 lid 1 a geldt, in afwijking van het eerste lid, in
geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar
één aanslag bevat het bedrag daarvan , meer is dan € 50,-, doch minder is dan € 1.500,-, en zolang de
verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de
aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van
het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven,
met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier en ten hoogste tien bedraagt. De eerste
termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later.

Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze heffing wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de rioolheffing.
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Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'verordening rioolheffing 2010’ van 3 november 2009 worden ingetrokken met ingang van de in het

derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op
de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2011'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09 november 2010.
Mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet
milieubeheer;

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011.
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1 Inleidende bepaling
Krachtens deze verordening worden geheven:
a
een afvalstoffenheffing;
b
reinigingsrechten.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met
uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of
hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.
Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing
Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit
1
Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33
van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).
2
De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt
naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien
waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
Artikel 4 Belastingplicht
1
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten
aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot
het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
2
Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:
a
degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit,
beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;
b
ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten
gebruike heeft afgestaan.
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij
deze verordening behorende tarieventabel.
2
Voor de bepaling van het aantal personen dat gebruik maakt van een perceel wordt uitgegaan van de
situatie op het tijdstip van het ontstaan van de belastingschuld.
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Artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de
belastingplicht.
2
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang
van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het
einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de
ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.
4
Indien het aantal personen dat gebruik maakt van een perceel in de loop van het jaar wijziging
ondergaat, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar na de wijziging nog volle kalendermaanden overblijven en
bestaat uit het verschil, in het tarief over die periode, tussen de eerder vastgestelde belastingschuld en
de belastingschuld na wijziging, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.
5
Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente
verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.
6
Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige
volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen afvalstoffenheffing
of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.
Artikel 9 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op
de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde
aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan , meer is dan € 50,-, doch
minder is dan € 1.500,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de
aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier
en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het
aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
3
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 10 Kwijtschelding.
Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt voor maximaal 100 % van het verschuldigde bedrag
kwijtschelding verleend.
Hoofdstuk III Reinigingsrechten
Artikel 11 Belastbaar feit
Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven zowel voor het genot van door het
gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde
gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.
Artikel 12 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt
verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.
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Artikel 13 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 2 van de bij
deze verordening behorende tarieventabel.
2
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid
als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 14 Belastingjaar
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 15 Wijze van heffing
De rechten worden bij wege van aanslag geheven.
Artikel 16 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang
1
De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het
belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang
van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het
einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de
ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.
4
Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente
verhuist.
5
Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige
volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen reinigingsrechten
of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.
Artikel 17 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op
de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde
aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan , meer is dan € 50,-, doch
minder is dan € 1.500,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de
aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier
en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het
aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
3
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 18 Kwijtschelding.
Bij de invordering van dit recht wordt geen kwijtschelding verleend.
Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen
Artikel 19 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de reinigingsheffingen.
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Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening reinigingsheffingen 2010’ van 3 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van
de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
4
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening reinigingsheffingen 2011’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09 november 2010.
mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Gemeente Zeist
Tarieventabel behorende bij de verordening reinigingsheffingen 2011

Algemeen
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.
Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing
1.1
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:
1.1.1 Bij gebruik daarvan door 1 persoon
1.1.2 Bij gebruik daarvan door 2 personen
1.1.3 Bij gebruik daarvan door meer dan 2 personen, maar niet
meer dan 10 personen
1.1.4 Bij gebruik daarvan door meer dan 10 personen, maar niet
meer dan 25 personen
1.1.5 Bij gebruik daarvan door meer dan 25 personen, maar niet
meer dan 50 personen
1.1.6 Bij gebruik daarvan door meer dan 50 personen
1.2
De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd
voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in
bruikleen hebben van meer minicontainers dan de twee van
gemeentewege aan het perceel verstrekte minicontainers:
1.2.1 voor elke tweede grijze minicontainer
1.2.2 voor elke tweede GFT minicontainer
1.2.3 voor elke volgende minicontainer
Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten
2.1
Het recht voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafval van
beperkte omvang of hoeveelheid bedraagt per belastbaar feit
per belastingjaar:
2.1.1 indien éénmaal per week wordt ingezameld
2.1.2 indien tweemaal per week wordt ingezameld
2.1.3 indien éénmaal per twee weken wordt ingezameld
2.2
In afwijking van het bepaalde in 2.1 bedraagt het recht per
belastingjaar voor het beschikbaar stellen, het gebruik dan
wel het ledigen van minicontainers van maximaal 240 liter
en het verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen
indien:
2.2.1 het betreft éénmaal alternerend per week gescheiden middels
één minicontainer
2.2.2 het betreft éénmaal per twee weken:
2.2.2.1 middels één minicontainer
2.2.2.2 middels twee minicontainers
2.3
De tarieven reinigingsrechten zoals weergegeven in
hoofdstuk 2 van deze tarieventabel zijn inclusief 19% BTW.
Behoort bij raadsbesluit van 09 november 2010.
De griffier,
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2011
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a
begraafplaats: de algemene begraafplaats aan de Woudenbergseweg;
b
eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het
uitsluitend recht is verleend tot: – het doen begraven en begraven houden van lijken; – het doen
bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; – het doen verstrooien van as;
c
algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot
het doen begraven van lijken;
d
eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd
het uitsluitend recht is verleend tot: – het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of
zonder urnen; – het doen verstrooien van as;
e
algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt
geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;
f
urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen
bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;
g
asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
h
urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;
i
verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid.
Artikel 2 Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het
door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.
Artikel 3 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt
verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.
Artikel 4 Vrijstellingen
De rechten worden niet geheven voor:
a
de verhoging als bedoeld in onderdeel 2.2 van de tarieventabel, indien dit geschiedt op last van de
burgemeester in het belang van de openbare orde of gezondheid;
b
het opgraven van een lijk en overblijfselen van een lijk indien dit geschiedt op rechtelijk gezag.
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze
verordening behorende tarieventabel.
2
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid
als een volle eenheid aangemerkt.
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Artikel 6 Belastingtijdvak
1.
Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1, 4.2 en 4.3 van de tarieventabel is het
belastingtijdvak gelijk aan de in het betreffende artikel genoemde periode.
2.
Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.5 van de tarieventabel is het belastingtijdvak
gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.
3.
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalender
jaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving
waarop het gevorderde bedrag is vermeld.
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld
De rechten als in de tarieventabel genoemd zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening, of bij
de aanvang van het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen.
Artikel 9 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald
binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
2
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.
Artikel 10 Kwijtschelding
Bij de invordering van dit recht wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de rechten.
Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening begraafrechten 2010’ van 3 november 2009, wordt ingetrokken met ingang van de
in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
4
Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening begraafrechten 2011’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 09 november 2010.
mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Gemeente Zeist
Tarieventabel behorende bij de Verordening begraafrechten 2011

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:
1.1.1.1 in klasse A, voor een periode van tien jaar
1.1.1.2 voor het verlengen van de periode als bedoeld in 1.1.1.1 met vijf jaar
1.1.2.1 in klasse B, voor een periode van tien jaar
1.1.2.2 voor het verlengen van de periode als bedoeld in 1.1.2.1 met vijf jaar
1.1.3.1 in klasse C, voor een periode van tien jaar
1.1.3.2 voor het verlengen van de periode als bedoeld in 1.1.3.1 met vijf jaar
1.1.4.1 in klasse D, voor een periode van tien jaar
1.1.4.2 voor het verlengen van de periode als bedoeld in 1.1.4.1 met vijf jaar
1.2
Voor het verlenen van het recht op een graf wordt geheven:
1.2.1 in klasse E, voor een periode van tien jaar
1.3
Voor het verlenen van het recht tot en het maken van een grafkelder wordt
geheven:
1.3.1 in klasse A, boven het recht bedoeld in 1.1.1.1
1.3.2 in klasse B, boven het recht bedoeld in 1.1.2.1
1.4
Voor het verlenen van het recht tot het bijzetten van een asbus of urn in een:
1.4.1.1 a. urnengraf voor 4 urnen of asbussen voor een periode van tien jaar
b. urnen kelder graf voor 2 urnen of asbussen voor een periode van tien jaar
c. urnen kelder graf incl. opbouw voor 2 urnen of asbussen voor een periode
van tien jaar
d. muurnis voor 4 urnen of asbussen (oude urnentuin) en voor 2 urnen of
asbussen (nieuwe urnentuin) voor een periode van tien jaar
e. zuilnis (oude urnentuin) voor 1 urn of asbus voor een periode van tien jaar
f. taludnis voor 2 urnen of asbussen voor een periode van tien jaar
1.4.1.2 voor het verlengen van de periode als bedoeld in 1.4.1 met vijf jaar
a. urnengraf
b. urnen kelder graf
c. urnen kelder graf incl. opbouw
d. muurnis
e. zuilnis (oude urnentuin)
f. taludnis
1.5
Indien door het college van burgemeester en wethouders wordt toegestaan,
dat wordt afgeweken van de volgorde, zoals die voor de uitgifte van grafruimte
is bepaald worden de rechten als bedoeld in 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.1.4.1, of
1.2.1 verhoogd met vijftig procent.
1.6
Indien directe begraving niet aan de orde is, worden de rechten bedoeld in 1.1.1.1
tot en met 1.1.4.1 verhoogd met vijftig procent.
Hoofdstuk 2 Begraven
2.1
Voor het begraven van een lijk wordt geheven:
2.1.1 in klasse A
2.1.2 in klasse B
2.1.3 in klasse C
2.1.4 in klasse D
2.1.5 in klasse E
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€
€
€
€
€
€
€
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2.033,00
1.016,00
1.016,00
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€
€

50,00
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€
€
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€
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€
€
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€
€
€
€
€
€

113,00
162,00
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168,00
168,00
197,00

€ 4.609,00
€ 2.074,00
€ 1.037,00
€ 634,00
€ 346,00
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2.3
2.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1
verhoogd met
Onder buitengewone uren wordt verstaan: voor 10.00 uur en na 15.00 uur
Op zaterdag na 10.00 uur wordt het recht bedoeld in 2.1 verhoogd met het
tarief genoemd in 2.2.

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen
3.1
Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven in een:
3.1.1 a. urnengraf
b. muurnis
c. zuilnis
d. taludnis
3.1.2 in een eigen graf
Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud
4.1.
Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen
van voorwerpen wordt geheven:
4.1.1 voor een gedenkteken of andere voorwerpen op een graf
4.1.2 voor een naamplaat voor een urnengraf, muurnis, zuilnis, taludnis
4.2
Voor het verwijderen en terugplaatsen van een gedenkteken of andere voorwerpen
bij bijzetting
4.3
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van graven verstrekt na
1 januari 2006, daaronder begrepen de op die graven voorkomende gedenktekens
wordt geheven, per periode van het grafrecht, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van
deze tarieventabel:
4.3.1.1 in klasse A, voor een periode van tien jaar
4.3.1.2 voor het verlengen van de periode als bedoeld in 1.1.1.1 met vijf jaar
4.3.2.1 in klasse B voor een periode van tien jaar
4.3.2.2 voor het verlengen van de periode als bedoeld in 1.1.2.1 met vijf jaar
4.3.3.1 in klasse C voor een periode van tien jaar
4.3.3.2 voor het verlengen van de periode als bedoeld in 1.1.3.1 met vijf jaar
4.3.4.1 in klasse D voor een periode van tien jaar
4.3.4.2 voor het verlengen van de periode als bedoeld in 1.1.4.1 met vijf jaar
4.3.5 in klasse E voor een periode van tien jaar
4.4
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van urnen daaronder
begrepen de op het urnengraf, muurnis, zuilnis en taludnis voorkomende
gedenktekens wordt geheven, per periode van het grafrecht, zoals genoemd in
hoofdstuk 1 van deze tarieventabel:
4.4.1.1 voor een periode van tien jaar
4.4.1.2 voor het verlengen van de periode als bedoeld in 1.4.1.1 met vijf jaar
4.5
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van graven verstrekt voor
1 januari 2006, daaronder begrepen de op die graven voorkomende gedenktekens
wordt geheven, per jaar:
4.5.1.1 in klasse A
4.5.1.2 voor elke vierkante meter boven de tien vierkante meter
4.5.2 in klasse B
4.5.3 in klasse C
4.5.4 in klasse D
4.5.5 in klasse E
4.6
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van urnen verstrekt voor
1 januari 2006, daaronder begrepen de op de urnennis of urnengraf
voorkomende gedenktekens wordt geheven, per jaar:
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De rechten als bedoeld in 4.5 en 4.6 kunnen worden afgekocht door betaling ineens
van een som, gelijk aan de contante waarde van de rechten over het tijdvak,
waarop de afkoop betrekking heeft. Voor de berekening van de bedoelde
contante waarde wordt uitgegaan van een rentevoet van 4,5 % en een
inflatiepercentage van 2% per jaar en een betaling op uiterlijk het tijdstip waarop
de afkoop ingaat.

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing
5.1
Voor het schouwen van een stoffelijk overschot, dan wel het sluiten en
verzegelen van een kist door een gemeentelijke lijkschouwer worden de
tarieven gehanteerd conform de vastgestelde tarieven voor verrichtingen in
dit kader door de schouwer.
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt van de kosten melding gemaakt
aan de aanvrager door middel van overlegging van de genoemde vastgestelde tarieven.
Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen
6.1
Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven of urnengraven, muurnissen,
zuilnissen en taludnissen in een daartoe bestemd register wordt geheven:
Hoofdstuk 7 Opgraven, verstrooien
7.1
Voor het opgraven van een lijk of overblijfselen van een lijk wordt geheven:
7.2
Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven op het daartoe
aangewezen terrein
Hoofdstuk 8 Overige heffingen
8.1
Voor het bespelen van het orgel en/of het afspelen van mechanische muziek,
wordt geheven:
8.2
Voor het gebruik van de audioinstallatie buiten wordt geheven:
8.3
Voor het gebruik van de koffiekamer langer dan vijfenveertig minuten
wordt geheven voor elk volgend halfuur:
8.3.1 Voor grafrecht gerelateerd gebruik van de koffiekamer, anders dan bedoeld
in 8.3, per half uur
8.4
Voor het gebruik van de aula langer dan vijfenveertig minuten, wordt
geheven voor elk volgend halfuur
8.4.1
Voor grafrecht gerelateerd gebruik van de aula, anders dan bedoeld
in 8.4, per half uur
8.5
Voor het groen maken van een graf (het vóór de begraving bekleden
van het graf met dennentakken)
8.6
Voor het verwijderen bij het graf van de aarde afkomstig uit graf, wordt geheven
8.7
Voor de toepassing van de artikelen 8.3 en 8.4 wordt een gedeelte van een half
uur aangemerkt als een half uur.
Behoort bij raadsbesluit van 09 november 2010.
De griffier,
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;
gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet,
besluit:
vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2011
Artikel 1 Belastingplicht
1
Onder de naam ‘onroerende-zaakbelastingen’ worden ter zake van binnen de gemeente gelegen
onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
a
een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende
zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt
recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;
b
een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende
zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen:
eigenarenbelasting.
2
Bij de gebruikersbelasting wordt:
a
gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven,
aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel
in gebruik heeft gegeven is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie
dat deel in gebruik is gegeven;
b
het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als
gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de
onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen
op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.
3
Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of
beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale
registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom,
bezit of beperkt recht is.
Artikel 2 Belastingobject
1
Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet
waardering onroerende zaken.
2
Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV
van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan
worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig
dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
Artikel 3 Maatstaf van heffing
1
De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken
voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 1.
2
Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk
IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak
bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20,
tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.
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Artikel 4 Vrijstellingen
1
In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking
gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de
waarde van:
a
ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder
mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig
aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als
voedingsbodem te gebruiken;
b
glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen,
voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;
c
onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander
met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
d
één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid,
onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden met uitzondering van de daarop
voorkomende gebouwde eigendommen;
e
natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen,
moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd
worden;
f
openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met
inbegrip van kunstwerken;
g
waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen,
instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen
van zodanige werken die dienen als woning;
h
werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met
uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;
i
werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als
gebouwde eigendommen zijn aan te merken;
j
onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst
van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd
zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;
k
straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen – niet zijnde
gebouwen – welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste van
het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties,
standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri’s, hekken en palen;
l
plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de
gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van
delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
m
begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige
onroerende zaken die dienen als woning.
2
De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken voor
de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht.
3
In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in
hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
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Artikel 5 Belastingtarieven
1
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt
voor:
a.
de gebruikersbelasting
0,1126 %
b.
bij de eigenarenbelasting:
1 voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
0,0761 %
2 voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen
0,1464 %.
2
Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele euro’s
3
Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige
volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerendezaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.
Artikel 6 Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.
Artikel 7 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op
de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2
In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde
aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan , meer is dan € 50,-, doch
minder is dan € 1.500,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de
aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier
en ten hoogste tien bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het
aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
3
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de onroerende-zaakbelastingen.
Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2010’ van
01 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van
ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich
voor die datum hebben voorgedaan.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
4
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2010.

de griffier,

de voorzitter,
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Bijlage 2: Toelichting ontwikkelingen Gemeentefonds junicirculaire 2010
Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
Elk jaar in de maand mei zendt het Ministerie van Binnenlandse Zaken ons de zogenaamde meicirculaire over
de ontwikkelingen rond het gemeentefonds. Gebruikelijk is een meicirculaire, maar publicatie van deze
circulaire in juni maakte het mogelijk om ook de uitkomsten van een naar 31 mei 2010 uitgesteld bestuurlijk
overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de circulaire op te nemen.
De junicirculaire bevat informatie over extra rijksmiddelen voor taakuitbreidingen en over de ontwikkeling
van de accressen. De circulaire geeft tevens een vooruitblik op een aantal in ontwikkeling zijnde
taakuitbreidingen.
Zoals zich in de maartcirculaire 2010 al liet aanzien, is over de accresontwikkeling 2012 en volgende jaren
geen nieuws te melden. Het is wachten op een nieuw kabinet en invulling van de noodzakelijke bezuinigingen.
Om in de meerjarenbegroting 2011 t/m 2015 toch zichtbaar te maken met welke omvang aan
rijksbezuinigingen in de komende periode rekening moet worden gehouden is een taakstelling opgenomen die
is gebaseerd op de laatste inschatting van de VNG hierover. De bezuiniging is uitgedrukt in een verlaging van
het uitkeringspercentage van het gemeentefonds.
Verder is er informatie over de middelen van de integratie-uitkering Wmo in 2011. Hierover zal in een
Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) nog overleg plaatsvinden. Dan wordt tevens gesproken
over een nieuw financieel arrangement. Voor de verdeling van de Wmo-middelen geldt met ingang van 2011
een verfijnd en geactualiseerd verdeelmodel.
Momenteel wordt de normeringsystematiek gemeente- en provinciefonds (koppeling van de omvang van het
gemeentefonds aan de hoogte van de netto-rijksuitgaven) geëvalueerd door een werkgroep bestaand uit
vertegenwoordigers van de fondsbeheerders, de VNG en het IPO. Het rapport dient als input bij de
onderhandeling over het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet.
In het vervolg van deze bijlage is de junicirculaire 2010 vertaald naar de specifieke financiële situatie van Zeist.
De hoofdstukken en paragrafen van de circulaire worden hierin kort inhoudelijk en financieel weergegeven.

Hoofdstukindeling:
Hoofdstuk 1:
Hoofdstuk 2:
Hoofdstuk 3:
Hoofdstuk 4:

Inhoud van de circulaire op hoofdlijnen.
Inhoud van de mutaties in de uitkering gemeentefonds op onderdelen.
De rijksbezuinigingen van 2012 t/m 2015.
Overige mededelingen.

Hoofdstuk 1 Inhoud van de circulaire op hoofdlijnen
De uitkering gemeentefonds staat deze meerjarenbegroting in het teken van de aangekondigde
rijksbezuinigingen vanaf 2012. Naar het zich nu laat aanzien zal het rijk een bezuinigingsoperatie doorvoeren
die ligt tussen de 15 en 20 miljard. De VNG heeft, afgeleid van dit macrobedrag, de bezuinigingen op de
gemeenten voorlopig gecalculeerd op € 1,8 miljard, te vergelijken met een korting van ongeveer 10% op de
uitkering gemeentefonds.
Voor Zeist betekent dit een structurele verlaging van de uitkering met ca € 6,4 mln.. Dit bedrag is als te
realiseren bezuiniging in de meerjarenbegroting opgenomen. Het is thans afwachten wat het nieuwe kabinet
zal besluiten over definitieve omvang, vorm en tempo van de noodzakelijke rijksbezuinigingen.
Tot en met 2011 zijn in het Bestuursakkoord van 17 april 2009 de toegekend accressen bevroren, zodat de
gemeenten het voorgenomen beleid voor die periode gewoon kunnen uitvoeren.
Een tweede belangrijke ontwikkeling is een bijstelling van het budget voor de Wmo. Het budget voor de
Wmo neemt af door twee oorzaken. De eerste is een verfijning van de verdeelsystematiek. Deze was nodig
omdat sommige gemeenten tekorten hadden en weer andere overschotten. De verfijning leidt tot een betere
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afstemming van middelen op de behoeften van de individuele gemeenten. De verfijning betekent een
herverdeling van middelen tussen de gemeenten. Zeist ontvangt vanaf 2011 structureel € 1,1 mln. minder. Het
herverdeeleffect wordt in 2011 eenmalig gecompenseerd met € 0,550 mln., omdat herverdeeleffecten binnen
het gemeentefonds zijn begrensd op € 10 per inwoner per jaar.
Ten tweede is het macrobudget voor de Wmo vanaf 2011structureel lager dan in 2010. Dit betekent een lager
beschikbaar middelenniveau van € 0,7 mln.. In totaal is er structureel € 1,8 mln. minder beschikbaar voor de
Wmo in Zeist.
Bij de start van de Wmo destijds is besloten dat de integratie-uitkering Wmo volledig beschikbaar zou zijn
voor de uitgaven in dat kader (gesloten financieel systeem). Overeenkomstig dit besluit wordt de hierboven
beschreven verlaging in mindering gebracht op het budget van dit beleidveld.
Alle mutaties in het gemeentefonds hebben invloed op de omvang van de algemene uitkering die de gemeente
Zeist ontvangt. In onderstaande tabel volgt een weergave van de meest omvangrijke en belangrijke mutaties in
het gemeentefonds voor 2011 en verder (hoofdlijnen).

Tabel 1
Mutaties algemene uitkering gemeentefonds
Specificatie (toename = +)
2011
Taakmutaties (effect op het
product)
Verlaging Wmo-budget
-1.264
Overige mutaties
+47
Totaal taakmutaties
-1.217

(bedragen x € 1.000)
2014
2015

2012

2013

-1.818
+6
-1.812

-1.818
+7
-1.811

-1.818
+9
-1.809

-1.818
+23
-1.795

Uitkeringsmutaties (effect
op het begrotingssaldo)
Orde effect maatstaf OZB
Overige mutaties (vnl. accres
en compensatie prijsstijging)
Totaal uitkeringsmutaties

-336
+205

-336
-204

-336
-530

-336
-1.020

-336
-2.702

-131

-540

-866

-1.356

-3.038

Totaal uitkeringsmutaties

-1.348

-2.352

-2.677

-3.165

-4.833

-

+886

+1.698

+2.548

+3.399

+360

+715

+1.070

Correctie:
Negatief reëel accres ivm
stelpost bezuinigingen
Verlaging reservering ivm
structureel nadeel BHR *)
Totaal correctie
Totaal mutatie uitkering
*) BHR=behoedzaamheidsreserve

-

+886

+2.058

+3.263

+4.469

-1.348

-1.466

-619

+98

-364

De cijfers van de gemeentebegroting zijn zoals gebruikelijk opgenomen in constante prijzen, i.c. op het
prijspeil van 2011. Anders dan andere jaren is de cijfertabel gemeentefonds opgenomen in lopende prijzen in
plaats van constante prijzen, dus inclusief verwachte prijsstijging in de jaren 2012 t/m 2015.
De oorzaak hiervan is dat bij de raming van het gemeentefonds wordt uitgegaan van een reëel accres van 0%.
Dat wil zeggen dat er in die situatie geen ruimte is voor compensatie van prijsstijging, die normaal altijd uit het
extra accres als gevolg van de economische groei wordt bekostigd.
Echter ook in een situatie met een reëel accres van 0% zal er prijsstijging optreden. De financiële ruimte voor
prijsstijging moet dan worden gevonden door bezuinigingen.
Deze situatie doet zich in de voorliggende meerjarenbegroting voor en is visueel gemaakt in bovenstaande
tabel. Het bedrag voor prijsstijging in bovenstaande tabel (zie correctie) telt samen met de overige
rijksbezuinigingen op tot € 6,4 mln. in het jaar 2015.
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In het hiernavolgende hoofdstuk worden de mutaties in de uitkering gemeentefonds per onderdeel behandeld.

Hoofdstuk 2 Inhoud van de mutaties in de uitkering gemeentefonds op
onderdelen
Ter uitvoering van het vigerende bestuursakkoord worden incidentele en structurele middelen toegedeeld
voor aanpak van problemen die in de maatschappij spelen en die het beste op lokaal niveau kunnen worden
aangepakt.
Behoudens tegenvallers in het uitkeringspercentage, veroorzaakt door de nominale ontwikkeling (inflatie) en
mutaties in de basis van het gemeentefonds, bestaat de verhoging van het gemeentefonds uit met name
genoemde maatregelen die in de gemeente moeten worden geïmplementeerd.
De maatregelen zijn hieronder budgettair en inhoudelijk (kort) weergegeven.

Tabel 2: Ontwikkeling uitkeringspercentage ten opzichte van septembercirculaire gemeentefonds
(lopende prijzen):
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Uitkeringspercentage
1,555
1,525
1,497
1,471
1,453
1,453
septembercirculaire 2009
Uitkeringspercentage
1,547
1,530
1,494
1,462
1,436
1,411
junicirculaire 2010
Daling percentage
-0,008
+0,005
-0,003
-0,009
-0,017
-0,042

Tabel 3: Specificatie van de daling van het uitkeringspercentage
2010
2011
2012
1. Ontwikkeling uitk. Basis
-0,008
-0,007
-0,005
2. Reële accres+0.011
ontwikkeling 2011
3. 2e orde effect OZB
+0,001
+0,001
maatstaf
4. Nominaal accres (l+p)
-0,001
5. Overige ontwikkelingen
+0,002
(integraties)
Totaal
-0,008
+0,005
-0,003

2013
-0,002

2014
-0,001

2015
-0,002

+0,001

+0,001

+0,001

-0,010
+0,002

-0,021
+0,004

-0,041
0

-0,009

-0,017

-0,042

Toelichting:
3.1 Ontwikkeling uitkeringsbasis (zie circ. blz. 6):
Het accres wordt verlaagd in verband met de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Het accres daalt in 2010
met 8 punten, 7 uitkeringspunten in 2011, 5 punten in 2012 en 2 punten in 2013. De verlaging in 2010 en
2011 bestaat voor een belangrijk deel (5 punten) in verband met een stijging van het aantal uitkeringen WWB.
Bij een gelijkblijvende omvang van het gemeentefonds, leidt een verhoging van de uitkeringsbasis tot een
daling van het uitkeringspercentage. Gevreesd werd dat deze verlaging veel sterker zou zijn. Gedacht werd aan
een aantal uitkeringen van 600.000. Dat ligt nu in de buurt van de 400.000. Het accres wordt verder verlaagd
met 2 punten in verband met invoering van de nieuwe maatstaf “nieuwbouwwoningen”. Deze maatstaf wordt
in het leven geroepen in verband met de nieuwe “Bommenregeling”. Deze regeling vergoedt de gemeenten de
kosten van het opruimen van aangetroffen bommen bij nieuwbouw. De overige punten betreffen groei in de
overige verdeelmaatstaven.
In 2015 daalt de uitkering met 2 punten. Ook deze verlaging houdt verband met de verwachte stijging van het
aantal uitkeringen WWB.
3.2 Reële accresontwikkeling 2011 (zie circ. blz. 16):
Voor 2011 is sprake van een reservering van 11 punten voor nominale compensatie in dat jaar. Bij de
junicirculaire 2010 gelden voor uitkeringsjaar 2011 echter alleen maar lopende prijzen, omdat het accres is
bevroren tot en met 2011. Het accres wordt om die reden met 11 punten naar boven bijgesteld en
vrijgegeven.
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3.3 Orde-effect OZB maatstaf (zie circ. blz. 19):
Door de jaarlijkse hertaxatie van de WOZ-waarden stijgt ook de korting op het gemeentefonds (OZBmaatstaf). Via deze maatstaf wordt de jaarlijks de potentiële OZB-belastingscapaciteit van gemeenten
herverdeeld over de gemeenten in verhouding tot de hoogte van de algemene uitkering gemeentefonds in die
gemeenten (1e orde-effect). Een deel van de verdeling komt weer terug in een verhoging van het
uitkeringspercentage van het gemeentefonds (2e orde-effect). De verhoging van het uitkeringspercentage 2011
bedraagt 1 punt (zie ook hierna onder 3.9).
3.4. Nominaal accres (zie circ. blz. 23 en 24)
Via de algemene uitkering wordt ook compensatie gegeven voor loon- en prijsstijgingen in de periode 2012
t/m 2015. In de junicirculaire 2010 wordt de prijsstijging voor de komende meerjaren periode ingeschat op
1,5% per jaar (was 0,75%). Het uitkeringspercentage stijgt in verband daarmee met ca 10 punten structureel
per jaar.
3.5. Overige ontwikkelingen (integraties e.d.):
De uitkeringsfactor neem toe door de afbouw van de specifieke verfijningsuitkering riolering. De middelen
die niet meer nodig zijn voor de afnemende verfijningsuitkering komen ten goede aan de (algemene)
uitkeringsfactor.

Hogere uitkering gemeentefonds
Naast mutaties in de uitkeringsfactor zijn er mutaties als gevolg van toename en afname van de beschikbaar
gestelde middelen voor taakuitbreidingen.
Samengevat neemt de uitkering gemeentefonds toe in verband met de volgende mutaties:
Tabel 4: Mutaties in de uitkering gemeentefonds (bedragen * € 1.000)
2010
2011
2012
2013
1. Ontwikkeling uitkeringsbasis
-320
-282
-163
-40
2. Nominaal accres
+444
-40
-406
3. Overige ontwikkelingen
+40
+40
4. Amendement de Pater
-58
-58
-58
5. Hoeveelheidsverschillen
+79
+288
+285
+282
6. 14+ netnummer
-7
-6
-6
-6
7. Overgangsregeling ISV
-35
-17
8. Mgba/ORRA
+46
+24
-71
-1
9. WOZ herwaardering
-277
-277
-277
10. Vervanging gem.raadsleden
+1
+1
+1
+1
11. Uitv. kosten inburgering
-50
-49
12. Maatschappelijke stages
+1
+1
+1
13. Wmo
-104
-1.264
-1.818
-1.818
14. Ingroei onderwijshuisvesting
+1
+3
+4
15. Ketensamenwerking
+1
+1
+1
16. Aanvullende bijstand 65+
17. Aanpak zwerfvuil
+24
Totaal mutatie junicirculaire
-365
-1.193
-2.102
-2.277
Overige bijstellingen
18. prijsstijging tot 0,75% p/jr
19. vrijval reservering mutaties in
variabelen
20. verrekening eerdere voorlopige
ramingen
21 reservering behoedz. reserve 2015
Subtotaal
Bezuinigingen 2012 t/m 2015

+169

-196

2014
0
-851
+122
-58
+278
-6

2015
-161
-1.663
+122
-58
+279
-6

-1
-277
+1

-1
-277
+1

+1
-1.818
+6
+1

+1
-1.818
+23
+1
-3

-2.602

-3.560

-163
+203

-286
+230

-450
+245

-613
+245

-613
+245

-195

-195

-195

-195

-195

-1.348

-2.352

-2.677

-3.165

-710
-4.833
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22. eliminatie reservering prijsstijging
2012 t/m 2015
Reservering nadeel
behoedzaamheidsreserve
23. verlaging reservering nadeel BHR

886

1.698

2.548

3.399

+360

+715

+1.070

Totaal mutatie raming
gemeentefonds
-196
-1348
-1.466
-619
+98
-364
De gearceerde regels van deze tabel vormen tezamen het totaal van regel “Overige mutaties (vnl. accres en
compensatie prijsstijging)” uit tabel 1, tezamen met een post van -94 in 2011 (correctie gelden SLOK), die al
in de novembercirculaire was verwerkt en enkele afrondingen.
Tabel 5: Netto effect voor de meerjarenbegroting
2010
Totale mutatie gemeentefonds (zie
tabel 1)
Reservering voor taakuitbreidingen
en nominale compensatie (tabel 3 /
mutatie 10 t/m 17)
Netto begrotingseffect (batig)

2011

2012

2013

2014

2015

-196

-1348

-1.466

-619

+98

-364

-129
67

-1.308
-40

-1.812
+346

-1.811
+1.192

-1.809
+1.907

-1.795
+1.431

Toelichting tabel 4:
4.1

Ontwikkeling uitkeringbasis (zie blz. 6 en 15 van de circulaire):
Zie toelichting onder 3.1.

4.2

Nominaal accres (zie blz. 23 en 24 van de circulaire):
Zie toelichting onder 3.2 en 3.4

4.3

Overige ontwikkelingen:
Zie toelichting onder 3.5

4.4

Amendement de Pater verwerkt in verdeelsystematiek (zie circ. blz. 15):
Bij het vervallen van het gebruikersdeel OZB niet-woningen enige jaren geleden kon geen goede
waardeberekening worden gemaakt van het woondeel in de woon-winkelpanden. Dit is toen
voorlopig opgelost door compensatie van dit gemeentelijke inkomensverlies via een integratieuitkering. Deze integratie-uitkering wordt nu omgezet een definitieve verdeelmaatstaf. De
omzetting verloopt in basis budgettair neutraal. Door een verhoging van het verrekentarief (ivm
hogere taxaties 2011) neemt de korting (ozb-maatstaf) echter weer toe. De extra korting is een
zogenaamd orde-effect (zie ook hierna onder 4.9).

4.5

Hoeveelheidsverschillen:
Door toename van de variabelen (aantal eenheden woningen, inwoners, bebouwde oppervlakte,
omgevingadressendichtheid etc.) neemt de uitkering toe.

4.6

14+ Netnummer (zie circ. blz. 4):
In de bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid is overeengekomen, dat de VNG de
opdrachtgever is voor het beheer van de centrale voorzieningen voor het 14+ netnummer. Voor
de uitvoering van het beheer wordt in 2010 € 1,9 mln. voorzien en vanaf 2011 € 2,1 mln.
structureel. De dekking geschiedt door een uitname uit het gemeentefonds. De gemeenten
betalen dit dus gezamenlijk.

4.7

Overgangsregeling ISV (zie circ. blz. 32):
De middelen voor stedelijke vernieuwing en herstructurering in het gemeentefonds waren nog
gebaseerd op het ISV2. Inmiddels is dit vervangen door het ISV3. De omvang van ISV3 is
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minder. Hierdoor daalt de vergoeding ISV.
4.8

Mgba/ORRA (zie circ. blz. 4):
Voor de financiering van de ontwikkeling van de modernisering Gemeentelijke Basisregistratie
Persoonsgegevens (mgba) en de Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA)
zijn de VNG en BZK overeengekomen dat de investeringen in 2009 tot en met 2012 door een
tijdelijke, renteloze uitnamereeks (een lening) uit het gemeentefonds (van respectievelijk € 4,98
mln., € 12,7 mln., € 6,9 mln. en € 0,6 mln.) worden gefinancierd. In 2013 zal BZK de totale
uitname uit het gemeentefonds van in totaal € 25 mln. weer aanvullen.
Het financieringsarrangement mGBA)ORRA is echter niet meer actueel, omdat de programma’s
vertraging hebben opgelopen. Om de budgetten weer in lijn te brengen met de
financieringsbehoefte zijn BZK en VNG een ander ritme van de lening overeengekomen. Het
totaal van de lening blijft gelijk en wordt in 2013 weer aangevuld in het gemeentefonds.

4.9

WOZ herwaardering 2011 (zie circ. blz. 19):
De waarderingskamer heeft berekend dat de waarde van de woningen in 2011 (peildatum 1
januari 2010) zal dalen met 2,8% en de waarde van de niet woningen met 1,3%. Daarnaast wordt
rekening gehouden met een inflatie van 0,9%. De verrekentarieven zijn hierop aangepast.
Hierdoor neemt de korting agv de maatstaf OZB toe (1e orde-effect). Hiertegenover staat een
compensatie van 1 uitkeringpunt (2e orde-effect)(zie tabel 3, onderdeel 3). Per saldo stijgt de
korting met 335.000 (277.000 +58.000). Hiertegenover staat de voorgenomen verhoging van de
OZB tarieven in Zeist met 1,5% ad € 160.000. Per saldo ontstaat een budgettair tekort van
€ 175.000. Geadviseerd wordt in het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2011 c.a. de
raad voor te stellen de OZB tarieven extra te verhogen met 0,75% (boven de inflatie van 1,5%)
ter gedeeltelijke dekking van het begrotingstekort dat ontstaat door het orde effect. Deze
compensatie is mogelijk omdat over de volle breedte sprake is van lastenverlichting voor de
burger van Zeist in 2011. Ook na deze gedeeltelijke compensatie is er nog steeds sprake van een
lastenverlichting.

4.10

Vervanging gemeenteraadsleden (zie circ. blz. 4):
Er wordt € 0,3 mln. aan het gemeentefonds toegevoegd om de kosten van het (lopende) jaar 2010
te dekken. Over enkele maanden wordt de uitkomst van de evaluatie van de vervangingsregeling
verwacht. Daarmee wordt ook meer inzicht verwacht in de werkelijke kosten van de regeling.

4.11

Uitvoeringskosten inburgering (zie circ. blz. 4):
In het door het rijk in 2009 toegedeelde structurele budget was voor 2010 en 2011 een verhoging
opgenomen teneinde een gewenste volumeverhoging van het aantal inburgeringtrajecten te
bereiken conform het Deltaplan inburgering. Omdat dat niveau landelijk niet is bereikt wordt de
verhoging ingetrokken en (via een decentralisatie-uitkering) opnieuw ingezet ten bate van
specifieke gemeenten die een extra bijdrage leveren. Zeist ontvangt in dit verband € 1.000,- in
2010. De aan het gemeentefonds onttrokken en toegevoegde bedragen worden ontrokken of
toegevoegd aan de budgetten die eerder aan het betreffende terrein werden toebedeeld.

4.12

Maatschappelijke stages (obv voorgaande circulaires):
De ministeries van OCW en VWS en de VNG hebben op 21 december 2007 een convenant
gesloten over de (verdere) ontwikkeling van de makelaarsfunctie ten behoeve van
maatschappelijke stages en de stimulering van vrijwilligerswerk. Daartoe wordt vanaf 2008 een
bedrag van € 4,7 mln. oplopend naar € 15 mln. in 2011 aan het gemeentefonds toegevoegd. De
verkregen middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder geraamde budgetten.

4.13

Wmo (zie circulaire blz. 16 en 17):
De integratie-uitkering Wmo neemt af door 2 ontwikkelingen.
Ten eerste wordt vanaf 2011 een verfijnd objectief verdeelmodel ingevoerd. De nieuwe
verdeelmaatstaven leiden tot een betere afstemming tussen de behoeften van de gemeenten en de
toegedeelde middelen. Dit leidt tot herverdeeleffecten tussen gemeenten. De gemeente Zeist
ontvangt vanaf 2011 structureel € 1.078.700 minder.
Dit is een herverdeeleffect van € 18 per inwoner. Herverdeeleffecten worden per jaarschijf
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beperkt tot € 10 per inwoner. In 2011 krijgt Zeist ter compensatie van het nadeel een eenmalige
compensatie van € 554.248.
Ten tweede is het macrobudget in 2011 lager dan in 2010. Macro bedragen de budgetten: 2010:
€ 1.524,986 mln., 2011: € 1.383,086 mln.. De integratie-uitkering daalt hierdoor in 2011 ten
opzichte van 2010 met € 739.179.
Per saldo derhalve een structurele verlaging van € 1,8 mln.
De in de uitkering opgenomen bedragen voor huishoudelijke hulp zijn voorlopig. In het
bestuurlijk overleg financiële verhouding (Bofv) zal nog overleg plaatsvinden tussen het Rijk en
de VNG over het budget 2011 en een nieuw financieel arrangement. Het nieuwe financiële
arrangement houdt in dat het Rijk de gemeenten meer vrijheid wil geven bij de inzet van
middelen voor huishoudelijke hulp en welzijn door de middelen toe te voegen aan de algemene
uitkering van het gemeentefonds (derhalve niet meer via een integratie-uitkering). De uitkomsten
van dit overleg zullen uiterlijk in de septembercirculaire 2011 worden medegedeeld.
Voor de Wmo is destijds een gesloten financieel systeem afgesproken, inhoudende dat de
verkregen middelen 100% beschikbaar zouden komen voor het beleidsterrein. De nu aan de orde
zijnde verlaging van de middelen worden conform deze systematiek verrekend met de betrokken
budgetten.
4.14

Ingroei onderwijshuisvesting VO (obv voorgaande circulaires):
In 2005 zijn de gebouwen van het voortgezet onderwijs overgeheveld van het rijk naar de
gemeenten. De kapitaallasten voor de schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs zullen naar
verwachting over een periode van 20 jaar in de administratie van de gemeenten worden
opgenomen en worden door het ministerie van OCW geraamd op € 170 mln.. In 2006 is de helft
van dit bedrag via het accres gericht verdeeld via de maatstaf leerlingen VO. Vanaf 2007 tot 2016
wordt jaarlijks € 8,5 mln. van het accres verdeeld via dezelfde maatstaf. Deze gerichte verdeling
houdt in dat dit bedrag rechtstreeks van het vrij beschikbaar accres wordt overgeheveld naar de
cluster Educatie. De betreffende middelen worden gestort in de reserve huisvesting onderwijs.

4.15

Ketensamenwerking werk en inkomen (obv voorgaande circulaires):
In 2008 heeft het kabinet besloten dat CWI, UWV en gemeenten hun werkzaamheden beter op
elkaar gaan afstemmen om zo kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening en re-integratie te
verbeteren. Daartoe worden op lokaal niveau arbeidsmarktbeleid en re-integratie samengebracht
in 1 loket. Met de invulling hiervan dient een ombuiging vanaf 2008, oplopend tot € 190 mln.
structureel vanaf 2012, te worden gerealiseerd. In de taakstelling is opgenomen, dat eenderde
(€ 63 mln.) door de gemeenten wordt opgebracht. Het gaat hier om besparingen die optreden in
de uitvoeringskosten. In 2011 vindt een marginale aanpassing plaats van dit reeds eerder
bespaarde bedrag. De aanpassing wordt verrekend met het budget van het betrokken beleidveld.

4.16

Aanvullende bijstand 65+ (obv voorgaande circulaires):
Met ingang van 2010 wordt de uitvoering van de WWB 65-plus overgeheveld naar de Sociale
Verzekeringsbank. De uitname in 2010 bedraagt € 15,4 mln. (reeds eerder verrekend) tot in 2015
het structureel niveau van € 17,7 mln. wordt bereikt. De uitname wordt verrekend met het
uitvoeringsbudget van het betrokken beleidsveld (RSD).

4.17

Aanpak zwerfvuil (brief SenterNovem van 9 oktober 2009):
Het ministerie van VROM/WWI heeft (via het gemeentefonds) eenmalig € 24.000 beschikbaar
gesteld voor de aanpak van zwerfvuil (Subsidieregeling aanpak zwerfvuil). De middelen worden
toegedeeld aan het betrokken beleidsterrein.

4.18

Bijstelling percentage prijsstijging (septembercirculaire 2009):
In de junicirculaire van vorig jaar (2009) werd nog rekening gehouden met een inflatie van 0,48%
per jaar. In de septembercirculaire van 2009 werd dit verhoogd tot 0,75% per jaar. Deze mutatie
was nog niet verwerkt in de ramingen van de gemeentebegroting.

4.19

Reservering voor mutaties in de variabelen gedurende het jaar:
In de loop van een uitkeringsjaar worden geregeld de eenheden (aantallen) van een
verdeelmaatstaf bijgesteld op basis van actuele cijfers. De actualisaties zijn budgettair soms
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positief, soms negatief. De ramingen van de uitkering gemeentefonds in de gemeentebegroting
worden ca 3 maal per jaar (bij het verschijnen van een nieuwe circulaire) bijgesteld. Het saldo van
de mutaties wordt thans verwerkt in de raming van de uitkering.
4.20

Verrekening eerdere voorlopige ramingen:
De raming van de uitkering gemeentefonds in de begroting wordt soms al bijgesteld op basis van
voorlopige ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen waren:
Ten eerste een bijstelling in verband met het optreden van een wijziging van het orde-effect
(maatstaf OZB) na het gereed komen van de WOZ-taxaties in de december 2009.
Ten tweede de aanpassing van het prijspeil in de primitieve begroting 2011 en dus ook van de
uitkering gemeentefonds 2011 voor de verwachte inflatie in 2011.
Beide ramingen worden nu ingetrokken en vervangen door de definitieve ramingen, blijkende uit
de junicirculaire 2010 (zie hierboven de onderdelen 4.2 en 4.9).

4.21

Behoedzaamheidsreserve 2015:
De behoedzaamheidsreserve is tot en met 2011 buiten werking gesteld. Vanaf 2012 zijn weer
inhoudingen als gebruikelijk berekend. Het jaar 2015 is de nieuwe jaarschijf in de komende
meerjarenbegroting. Ook in 2015 wordt er gekort voor de behoedzaamheidreserve. Conform de
bestaande systematiek wordt voor dat jaar ook een reservering gedaan voor het mogelijk niet
terugontvangen van de BHR.

4.22

Bezuinigingen 2012 t/m 2015
Zie toelichting in Hoofdstuk 3.

4.23

Reservering nadeel niet terugontvangen behoedzaamheidsreserve
De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de netto-rijksuitgaven. Indien de
rijksbegroting aan het eind van het jaar minder is gegroeid dan in de begroting werd verwacht
neemt (als gevolg van de koppeling) ook de omvang van het gemeentefonds in de
gemeenterekening af. Door geen of een lagere stijging van de rijksuitgaven moesten de
gemeenten een aantal jaren achtereen flinke bedragen terugbetalen. Deze middelen bleken dan
vaak al uitgegeven, waardoor de gemeenten in de problemen kwamen. Om dit te voorkomen is
de zogenaamde behoedzaamheidsreserve ingesteld. Het rijk houdt jaarlijks een bedrag van
€ 750.000 in op het gemeentefonds, stort dit in de behoedzaamheidsreserve en dekt hieruit de
eventuele terugbetalingen. Indien in enig jaar de behoedzaamheidreserve niet wordt terugbetaald
is de eerste jaarschijf door de BHR gedekt. De inhouding is echter structureel. In de raming van
de uitkering gemeentefonds op de gemeentebegroting wordt daarom rekening gehouden met
deze structurele doorwerking door een reservering op te nemen voor de gevolgen van het niet
terugontvangen van de BHR. De reservering was vanwege het feit dat de laatste jaren vrijwel niets
werd terugontvangen op 100% gesteld. In het kader van het aanscherpen van de ramingen in de
begroting in verband met de crisis en de benodigde bezuinigingen is de reservering verlaagd.

Hoofdstuk 3 De rijksbezuinigingen
In verband met de economische crisis zal het rijk besluiten tot ombuigingen, die ook en vooral gevolgen gaan
hebben voor de uitkering gemeentefonds.
Zonder dat er al een regeerakkoord is van het nieuwe kabinet, hebben de insiders van de VNG geprobeerd
een inschatting te maken van de mogelijke bezuinigingen die op de gemeente afkomen. Hun inschatting is dat
er in de jaren 2012 t/m 2015 een bedrag van 15 miljard zal worden omgebogen. Hiervan zal 1 miljard
terugslaan op het gemeentefonds, evenredig te verdelen over de jaren 2012 t/m 2015.
Daarnaast zal de rijksoverheid de komende jaren grote taken overhevelen naar de gemeenten. Bij de overgang
zal hierop een volumekorting worden toegepast. Deze korting wordt gewaardeerd op € 800 mln., evenredig te
verdelen over de jaren 2012 t/m 2015.
De ontwikkelingen samen leiden tot een bezuiniging op het gemeentefonds van 1,8 miljard (1,0 +0,8 miljard).
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Omdat nu nog niets gezegd kan worden over de wijze van verdeling over de uitkeringsmaatstaven is de
bezuiniging uitgedrukt in een korting van het uitkeringspercentage.
De VNG heeft de gemeenten geadviseerd hoe zij de rijksbezuinigingen het beste in hun begroting kunnen
verwerken. Geadviseerd wordt het reëel accres te ramen op 0%. Dit betekent dat het negatieve reële accres
van 1,5% € 0,886 mln. in 2012 oplopend tot € 3,399 mln. in 2015 (zie 3.4) uit de berekende uitkering
gemeentefonds op basis van de junicirculaire wordt gehaald en dat dit accres, deel uitmakend van een stelpost
bezuiniging gemeentefonds ad € 6,4 mln. (zie tabel 6 hierna), voor de volle omvang van de hierboven
aangegeven bedragen wordt geraamd in de jaren 2012 t/m 2015 (zie ook onderstaande grafiek).
De rijksbezuinigingen zijn derhalve onder te verdelen in 2 effecten.
Het eerste effect is de kostenstijging in de jaren 2012 t/m 2015. Omdat er vrijwel geen economische groei is
ontstaat er niet automatisch via het gemeentefonds dekking voor de (nominale) kostenstijging van 1,5% per
jaar (cumulatief). Dit betekent dat binnen de bestaande budgetten via bezuinigingen dekking moet worden
gevonden voor een bedrag van € 886.000 in 2012 oplopend tot € 3.399.000 structureel in 2015 (zie tabel 4
punt 22).
Het tweede effect is het aandeel van de gemeenten in de rijksbezuinigingen op het gemeentefonds, de
doeluitkeringen en de kortingen op taakuitbreidingen. Deze bezuinigingen lopen naar verwachting op van
€ 714.000 in 2012 tot en met € 3.001.000 structureel in 2015. Per saldo betekent dit de volgende
uitkeringspunten en bedragen:

Tabel 6: Rijksbezuinigingen
jaar
2012
2013
2014
2015

uitkeringspunten
40
80
120
160

bedrag
€ 1.600.000
€ 3.200.000
€ 4.800.000
€ 6.400.000

Grafiek rijksbezuinigingen 2012 t/m 2015 - ontwikkeling reëel accres
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Hoofdstuk 4 Overige mededelingen
Uitkeringsjaar 2010
In volgorde van puntenindeling van junicirculaire.
De onderdelen:
1.2 Waarderingskamer en
1.8 Pieken Deltaproject Amsterdam
hebben geen directe of marginale betekenis voor de gemeente Zeist.

Uitkeringsjaar 2011
In volgorde van puntenindeling van junicirculaire.
De onderdelen:
2.2 A+ O fonds
2.4 Mannenopvang
2.5 Maatstaf krimpgemeenten
hebben geen directe of marginale betekenis voor de gemeente Zeist.
2.3 Suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers
De gemeente worden gesuppleerd in verband met de afschaffing van het OZB gebruikersdeel niet-woningen.
De bedragen blijven dit jaar ongewijzigd.
2.11 Maatstaf bijstandsontvangers
De maatstaf bijstandsontvangers wordt op 2 punten gewijzigd.
Ten eerste worden als gevolg van de invoering van de Wet investeren in jongeren deze jongeren tot 27 jaar
niet meer als bijstandsgerechtigde geregistreerd, terwijl gemeenten deze groep uiteraard wel kosten maken in
verband met het doen van een werkleeraanbod en eventueel het bieden van inkomensondersteuning. Als
gevolg van het niet meetellen van jongeren zou een ongewenst herverdeeleffect optreden.
Het rijk is daarom voornemens bij de maatstaf bijstandsontvangers tevens op te tellen:
• Het aantal jongeren dat inkomensondersteuning ontvangt op grond van de WIJ
• Het aantal jongeren in een werkleertraject dat geen inkomensondersteuning ontvangt.
Door aanpassing van de definitie van de maatstaf bijstandsontvangers wordt het effect van de in voering van
de WIJ op de verdeling van het gemeentefonds zoveel mogelijk beperkt en wordt zoveel mogelijk aangesloten
bij de kosten van de gemeente.
Ten tweede worden nu nog stellen waarvan één partner ouder is dan 65 jaar en één partner jonger is dan 65
meegeteld voor de maatstaf bijstandsontvangers, omdat de jongste partner hiervoor bepalend is. De
uitvoering van de WWB ligt in deze gevallen echter niet meer bij de gemeente, maar bij de SVB. Ook hierdoor
dreigt een ongewenst effect te ontstaan. Het Rijk is daarom voornemens om vanaf 2011 de oudste partner van
het huishouden bepalend te laten zijn voor de maatstaf. Ook hierdoor wordt beter aangesloten bij de kosten
van de gemeenten.
Door de wijzigingen kunnen herverdeeleffecten optreden.
2.12 Maatstaf OZB: WOZ herwaardering en aanpassing rekentarieven
Vanaf 1997 wordt op basis van de nieuwe Financiële-verhoudingswet in het gemeentefonds rekening
gehouden met verschillen in de belastingcapaciteit van gemeenten. Als gevolg van verschillen in waarde van
de onroerende zaken loopt de belastingcapaciteit uiteen tussen gemeenten. De belastingcapaciteit waar in het
gemeentefonds rekening mee wordt gehouden, wordt voor iedere gemeente met dezelfde tarieven berekend.
Deze tarieven worden de rekentarieven genoemd en zijn in het verleden vastgesteld op het gemiddelde tarief
op dat moment van alle gemeenten. Verschillen in feitelijke tarieven tussen gemeenten spelen in de verdeling
van het gemeentefonds geen rol.
Met ingang van het uitkeringsjaar 2011 wordt het rekentarief voor eigenaren van woningen op 0,0935%, voor
gebruikers van niet-woningen op 0,1010% en voor eigenaren van niet-woningen op 0,1253% vastgesteld.
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Deze aanpassing van de rekentarieven ten opzichte van 2010 is noodzakelijk omdat op 1 januari 2011 een
nieuw WOZ-tijdvak begint met waardepeildatum 1-1-2010. In 2010 wordt nog uitgegaan van de WOZwaarde uit het huidige WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1-1-2009.
De marktontwikkeling tussen 1-1-2009 en 1-1-2010 bij woningen wordt, op basis van informatie die de
Waarderingskamer heeft verzameld, geschat op -2,8%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling
over dezelfde periode geschat op -1,3%. De inflatie (pNB) in de periode 2009 – 2010 bedraagt op basis van de
huidige ramingen van het CPB 0,9%.
2.13 Macronorm OZB
De macronorm voor het begrotingsjaar 2011 is 3,5%. Dit is het percentage waarmee de opbrengst van de
OZB in 2011 mag stijgen. Indien de gemeenten gezamenlijk dit percentage overschrijden kan de minister
ingrijpen door kortingen toe te passen op het gemeentefonds.

3.0 Meerjarenperspectief
Dit onderdeel geeft inzicht in meerjaren prognoses en de meerjarige opbouw van de uitkering. Het perspectief
is verwerkt in de berekening van het gemeentefonds hierboven (tabel 2 en 3).
4.0 Integratie en decentralisatie-uitkeringen
Het betreft specifieke uitkeringen aan met name genoemde gemeenten die niet via de algemene
verdeelmaatstaven van het gemeentefonds verdeeld kunnen worden. Het betreft de toedeling van middelen
voor specifieke problemen in een kleiner of soms groter aantal gemeenten.
4.2 Jeugdwerkloosheid
Zeist komt niet voor deze uitkering in aanmerking.
4.3 Budget 40+ wijken (2e tranche)
Zeist komt niet voor deze uitkering in aanmerking.
4.4.1. Uitvoeringskosten inburgering
Zeist ontvangt in 2010 € 1.009,- (verwerkt in punt 3.11 hierboven).
4.4.2. Instapcursussen inburgering
Zeist komt niet voor deze uitkering in aanmerking.
4.4.3. Bijdrage aan knelpunten inburgering.
Gemeenten met een ambitie gelijk aan of hoger dan hun aandeel in de landelijk afgesproken 47.000
inburgeraars, kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen. In de septembercirculaire 2010 zal de eerste
verdeling bekend worden.
4.5 Bodemsanering
Zeist komt niet voor deze uitkering in aanmerking.
4.6 ISV
Zie hierboven onder 3.7.
4.7 Impuls brede scholen, sport en cultuur.
De uitkering die Zeist ontvangt is vorig jaar reeds in de begroting opgenomen.
4.8 Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidzorg en verslavingsbeleid.
Zeist komt niet voor deze uitkering in aanmerking.
4.9 Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)
Zeist komt niet voor deze uitkering in aanmerking.
4.10 Pilot toezicht Drank- en Horecawet
Zeist komt niet voor deze uitkering in aanmerking.
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4.11 Vrouwenopvang
Zeist komt niet voor deze uitkering in aanmerking.
4.12 Projecten herbestemming en herontwikkeling in aandachtswijken.
De nadere verdeling wordt bekend gemaakt in de septembercirculaire 2010.
4.13 Praktijkteam Zaltbommel.
Betreft alleen de gemeente Zaltbommel.
4.14 Vadercentra
Zeist komt niet voor deze uitkering in aanmerking.
4.15 Duizend en één kracht
Het betreft de decentralisatie-uitkering voor 6 grote gemeenten. Zeist komt niet voor deze uitkering in
aanmerking.
4.16 Uitvoeringkosten WWIK
Wet Werk en Inkomen Kunstenaars. Zeist komt niet voor deze uitkering in aanmerking.
4.17 Nabetaling onderwijsachterstanden.
Speelt niet in Zeist. Zeist komt niet voor deze uitkering in aanmerking
4.18 Hoge school Almere
Betreft specifieke uitkering gemeente Almere.
4.19 Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn.
Betreft alleen de noordelijke provincies.
4.20 Rolstoelvoorzieningen.
Betreft een specifieke uitkering voor de gemeente Arnhem (“Het Dorp”).
4.21 Tijdbeleid
In de septembercirculaire 2010 zal bekend worden gemaakt welke gemeenten voor deze uitkering in
aanmerking komen.

5.0 Financieel Beleid
Betreft o.a. de beschrijving van de mogelijkheid tot het maken van begrotingsanalyses en begrotingsscans,
alsmede de criteria die gelden voor het zogenaamde artikel 12 beleid (tekortgemeenten).
6.0 Overige mededelingen
6.1 Loon- en prijsontwikkeling
De prijsontwikkeling wordt door het Centraal Planbureau ingeschat op 1,5% (zie ook hierboven onder 1.4)
6.2 Wmo 2008
Bekendmaking actualisering van de maatstaven van de Wmo. Het betreft een tussenstand van de definitief
vast te stellen uitkering Wmo.
6.3 Precariobelasting
Het kabinet zal het wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven niet indienen bij
de Tweede Kamer.
6.4 Evaluatie BTW-compensatiefonds periode 2003-2009
De afronding van het rapport is voorzien voor eind juni 2010.
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Bijlage 3: Toelichting actualisatie opstellen Begroting 2011
Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
Zoals gebruikelijk worden bepaalde delen van de Begroting zero-based berekend. Het gaat dan met name om
de personele kosten (op basis van de CAO), de kapitaallasten van de investeringen, de renteopbrengsten uit
het vermogen en de huuropbrengsten op basis van de contracten. Daarnaast zorgt de verwerking van de
junicirculaire van het Gemeentefonds voor aanpassingen. Dit betekent dat zich voor- of nadelen voordoen
ten opzichte van de eerdere berekeningen en dus ten opzichte van het financieel perspectief van de
Voorjaarsnota 2010. Hieronder is een cijfermatig overzicht opgenomen van de wijzigingen die hierdoor
optreden tussen de Voorjaarsnota 2010 en de Begroting 2011. Onder het overzicht worden de afzonderlijke
regels toegelicht.
Mutaties primitieve begroting
Stand Voorjaarsnota
Amendement Voorjaarsnota horizonfin.
Uitkomst Gemeentefonds
Overige actualisaties
A
Personele kosten
B
Kapitaallasten
C
Reserves en uitgezette leningen
D
Tarieven
E
Afronding / laatste jaarschijf
F
Stelposten
Saldo Begroting 2011 (boekwerk)

2011
2.513
-805
-40

2012
1.707

2013
-735

2014
-2.048

346

1.192

1.908

-259
-28
376
47
6
469
2.279

-275
-52
164
63
8
476
2.437

-217
-39
164
57
11
278
711

-214
-163
-117
22
142
362
-108

Stand Voorjaarsnota
De (eind)stand van het financieel perspectief bij de Voorjaarsnota 2010 vormt het startpunt voor de opbouw
van de Begroting 2011. Alle besluitvorming tot en met de Voorjaarsnota is in deze stand en dus in de
Begroting 2011 verwerkt.
Amendement Voorjaarsnota m.b.t. horizonfinanciering
Bij de Voorjaarsnota 2010 is een amendement aangenomen om bij specifieke onderwerpen waarop
horizonfinanciering was toegepast, dit te continueren in 2011. De uitwerking van dit amendement is
opgenomen in de Begroting 2011, gezien de status van “door de Raad besloten” bij de Voorjaarsnota 2010.
Dit zorgt in het jaar 2011 voor extra lasten. De overheveling van saldo uit het begrotingsjaar 2010 naar het
begrotingsjaar 2011 (conform het amendement) vindt plaats via de Berap, aangezien in dit P&C-document
mutaties in 2010 kunnen worden verwerkt.
Uitkomst Gemeentefonds
De mei- of junicirculaire wordt, volgens afspraak hierover met de Raad, ieder jaar direct in de begroting
verwerkt (regel V). In de Begroting 2011 is over de mutaties uit de junicirculaire een toelichting opgenomen.
Op hoofdlijnen zijn de inhoud en de effecten van de junicirculaire toegelicht in de Begroting 2011. Daarnaast
heeft een meer uitgebreide toelichting plaatsgevonden in het Collegevoorstel over de junicirculaire. Deze is
ook ter informatie aan de Raad aangeboden en bij dit raadsvoorstel nog eens opgenomen als bijlage 2.
Hierbij wordt herhaald wat reeds eerder in de Begroting 2011 en dit raadsvoorstel is benoemd. De VNG en
PAUW / BZK adviseren de gemeenten te anticiperen op de komende bezuinigingen door met een negatief
reëel accres te rekenen. Om het coalitieakkoord te volgen is de berekening volgens het VNG-advies
ondergebracht bij de effecten van de rijksbezuinigingen.
Actualisaties Begroting 2011
Zoals gebruikelijk wordt een deel van de Begroting 2011 zero-based opgebouwd. Deze jaarlijkse actualisaties
op de begroting zijn hierna verder toegelicht.
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Ad.A: De stijging van de loonkosten wordt vooral veroorzaakt, doordat er in de huidige begroting minder
uren worden doorberekend naar grondexploitaties en investeringskredieten. Dit betekent dat er minder uren
worden geactiveerd. In plaats daarvan worden de uren ingezet voor taken binnen de programma’s.
Ad.B: Doordat investeringen later worden uitgevoerd, ligt de piek van de rente en afschrijving (het eerste jaar
na gereedkomen) ook later. Bij het doorschuiven van investeringen is dus in het lopende jaar sprake van een
fors voordeel, maar in alle volgende jaren van een klein nadeel. Voor een belangrijk deel gaat het hierbij om
investeringen in onderwijshuisvesting, die in overleg met de scholen pas worden gestart als de school zover is.
Deze kapitaallasten worden verrekend met de reserve huisvesting onderwijs, die mutatie maakt deel uit van
regel C.
Ad C: De vermogens en financieringsstructuur levert in de eerste jaren een rendementsvoordeel op, omdat de
reserves en voorzieningen hoger zijn / langzamer worden uitgeput dan in de vorige begroting was voorzien
(zie ook de toelichting over bespaarde rente in de Voorjaarsnota 2010). Dit slaat later om in een nadeel omdat
enkele relatief goedkope leningen worden afgelost en omdat de portefeuille van uitgezette geldleningen (met
name hypotheken) daalt, wat een lager rendement oplevert voor de gemeente.
Ad D: De berekening van de tarieven laat een lichte stijging van de opbrengsten zien. Deze stijging wordt
echter gestort in voorzieningen, zoals de voorziening voor grafonderhoud en de spaarvoorziening voor
vervanging riolering. Daarmee blijven ze gereserveerd voor het doel waarvoor de burger de tarieven heeft
betaald. Deze stortingen in de voorzieningen maken onderdeel uit van regel C.
Ad E: Er is altijd sprak van kleine afrondingen. Daarnaast leidt de actualisatie van de toegevoegde jaarschijf
2014 tot een aantal verschuivingen ten opzichte van 2013. Dit is het gevolg van onregelmatige budgetritmes.
Per saldo over meerdere onderwerpen levert dit in 2014 een voordeel op.
Ad F: Zoals eerder toegelicht, is in het kader van het financieel perspectief van de gemeente extra kritisch
gekeken naar de stelposten. Een aantal kon vrijvallen, wat leidt tot een positieve actualisatie.
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Bijlage 4: Overzicht meldingen Bestuursrapportage 2010 met structurele doorwerking
Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
Gelijktijdig met de Begroting 2011 wordt de (tussentijdse) Bestuursrapportage over 2010 opgesteld. Hieruit
kunnen afwijkingen naar voren komen, die een (structureel) effect hebben op de (komende meerjaren)
begroting. Naast meldingen over de uitvoering van het bestaand beleid, zijn er twee zaken die specifiek
aandacht vragen met betrekking tot de relatie tussen de Berap 2010 en de Begroting 2011.
- Bij de Voorjaarsnota 2010 is besloten bepaalde onderwerpen met horizonfinanciering ook in 2011 van
budget te voorzien. In de Begroting 2011 zijn de betreffende budgetten conform het besluit van de Raad
verhoogd. De dekking uit het begrotingsjaar 2010 wordt via de Berap 2010 geregeld, door in 2010 een
storting van het betreffende totaalbedrag in de egalisatiereserve meerjarenbegroting te plegen en dit
bedrag in 2011 weer te onttrekken.
- In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om (waar mogelijk) investeringen met maatschappelijk nut ineens
af te schrijven. Het is daarbij wenselijk deze maatregel zo snel mogelijk in te voeren, omdat dan maximaal
voordeel op de rentekosten van de investeringen kan worden behaald. Dit betekent dat de financiële
consequenties van deze maatregel voor het jaar 2010 bij de Berap worden gepresenteerd. De financiële
consequenties voor de jaren 2011 en verder zijn in dit raadsvoorstel opgenomen onder de “aanvullende
maatregelen”.
Hieronder is een overzicht opgenomen over welke meldingen een doorwerking hebben en wat de financiële
effecten in 2011 en later zijn. Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de Bestuursrapportage
2010.
Mutaties Bestuursrapportage 2010
Amendement horizonfinanc.VJN 2010
Lagere kap.lasten doorschuiven invest.
Reservering vrijval kap.lasten onderw.huisv.
Evaluatie verkiezingen
Leges burgerproducten
Leges en abonn.parkeren
Budget leerplichthandh.dubbel toegekend
Huurkosten gemeentelijk theater
Huuropbrengst culturele verenigingen
Opbrengst diplomazwemmen (horizonf.)
Langdurigheidstoeslag (tot evaluatie)
Zeistpas (tot evaluatie)
Gebouwenbeheer / dienstwoning
Realisatie taakstelling meubilair
Effecten wet fido
Kosten betalingsverkeer
Saldo verwerking Berap 2010

2011
805
978
-375
-20
-57
-50
108
-20
-18
26
-288
-120
-13
-4
-12
-10
930

2012

2013

2014

2015

209
-279

205
-274

226
-263

-57
-50

-57
-50

201
-268
-60
-57
-50

-20
-18

-20
-18

-20
-18

-20
-18

-13
-4
-12
-10
-254

-13

-13

-13

-12
-10
-249

-12
-10
-307

-12
-10
-217

-57
-50
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Bijlage 5: Toelichting aanvullende maatregelen verbetering financieel perspectief bestaand beleid
Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
Op basis van de formulering van het coalitieakkoord is gezocht naar verdere aanvullende maatregelen ter
verbetering van het financieel perspectief, zonder negatieve maatschappelijke effecten. Het gaat dan om de
volgende zaken:
Aanvullende maatregelen
A
Afschrijving ineens invest.maatsch.nut
B
Voordeel kap.lasten invest.maatsch.nut
C
Diverse efficiency/ZBB-maatregelen
D
Gerealiseerde korting op GR's
Totaal gerealiseerde maatregelen

2011
-2.819
192
412
278
-1.937

2012
-253
543
462
278
1.030

2013

2014

2015

545
462
278
1.285

531
462
278
1.271

515
462
278
1.255

Hieronder volgt verdere toelichting op de posten van het overzicht.
Ad. A en B: De gemeente heeft de mogelijkheid (en wordt er in het BBV toe aangespoord) om investeringen
met maatschappelijk nut (in de openbare ruimte) ineens af te schrijven. Dat betekent nu de kosten van de
investering ineens nemen, en vervolgens de komende jaren zowel de rente als de afschrijving besparen.
Gezien de financiële ruimte nu en de krapte in de toekomst, is het zeer voordelig van deze mogelijkheid
gebruik te maken. Hiermee kan een start worden gemaakt vanaf 2010, daarom is dit punt ook meegenomen in
de Berap 2010. Hieronder volgt een kort overzicht van de betrokken investeringen.
Omschrijving investering maatsch.nut
budget
(bedragen in €) investering
Voet-en Fietstunnel/DDolder (BWN500201) 1.000.000
Park./Upgr.bewegwijz.overd.terr.(B700126
129.624
Investeringen GVVP(21 jaar ann- 24.173)
24.173
Cameratoezicht / Slotlaan
36.513
Cameratoez.2e dorpst.(B1/01)(C-II 2008)
60.641
Aanpassing Driebergseweg (C-II 2008)
61.500
Systeem inzinkbare zuilen (C-II 2008)
157.621
Park./Upgr.overdekte parkeerterr(B700126 862.783
Fietsactiepl. tranche 2008(C-II 2008)
101.750
Renovatie Sluisje (VJnota 2008)
102.000
Fietsactieplan (Vjnota 2008)
132.063
VRI Panw/Dreef/Dijnselburgerl. (B48/2001
113.920
Openbare verlichting 2007 (CII-2007)
90.452
Verkeersregelautomaten 2007 (CII-2007)
151.439
Openb verlichting 2008 (C-II 2008)
99.564
Verkeersregelautomaten 2008 (C-II 2008)
154.468
Openbare verlichting 2009 (C-II 2008)
29.580
Verkeersregelautomaten 2009 (C-II 2008)
158.330
Openbare verlichting 2010 (C-II 2008)
94.568
Verkeersregelautomaten 2010 (C-II 2008)
158.330
Openbare verlichting 2011 (C-II 2008)
94.568
Verkeersregelautomaten 2011 (C-II 2008)
158.330
Openbare verlichting 2012 (C-II 2008)
94.568
Verkeersregelautomaten 2012 (C-II 2008)
158.330
Verkeersv. / Verwijs Infobord Monumenten
25.000

De projecten worden afgeschreven, zodra ze gereed zijn. Dit vraagt in de jaren 2010, 2011 en 2012 middelen
(regel A), de benodigde middelen zijn gebaseerd op de geplande kosten en het geplande tijdstip van gereed
komen.
Wanneer de afschrijving ineens heeft plaatsgevonden, betekent dit dat de kapitaallasten (rente en afschrijving)
vrijvallen, die nu in de begroting zijn opgenomen (regel B). Dit voordeel is structureel.
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Ad C: Zoals toegezegd is volgens de systematiek van zero-based-budgetteren naar de benodigde budgetten
voor de bestaande gemeentelijke taken gekeken. De uitgevoerde analyses hebben op diverse onderwerpen tot
bijstelling geleid, en daarmee tot de hier gepresenteerde vrijval van middelen.
Ad.D: De GR’s binnen de provincie Utrecht hebben namens alle Utrechtse gemeenten de taakstelling
gekregen om 5% te bezuinigen. Dit is gedeeltelijk gerealiseerd. Gezien de verwachte rijksbezuinigingen zullen
de gemeenten blijven sturen op het realiseren van deze taakstelling. Hieronder volgt een overzicht welke GR’s
het betreft en welke korting is gerealiseerd. Deze kortingen zijn gerealiseerd zonder negatieve
maatschappelijke effecten.
Gerealiseerde korting GR's
BRU
Milieudienst
VRU
GGD
RSD (apparaatskosten)
SWZ / BIGA
Totaal gerealiseerde korting

2011
12
26
50
25
187
-22
278

2012
12
26
50
25
187
-22
278

2013
12
26
50
25
187
-22
278

2014
12
26
50
25
187
-22
278

2015
12
26
50
25
187
-22
278
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Bijlage 6: Totaaloverzicht financiële beslispunten en meerjarig perspectief
Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011
Wanneer alle beslispunten uit dit raadsvoorstel worden vastgesteld, dan leidt dit tot een fors aantal mutaties
op de Begroting 2011. Hieronder is een samenvattend overzicht opgenomen, waarin per beslispunt de
mutaties worden herhaald. Vervolgens wordt onderaan dit overzicht een geactualiseerd financieel meerjarig
perspectief voor de gemeente berekend op basis van de besluitvorming.
Overzicht financiële besluitvorming
Beslispunt 1: vaststellen Begroting 2011
Stand Begroting 2011
Toevoegen jaarschijf 2015
Financieel perspectief van Begroting 2011
Beslispunt 2: verwerking Berap 2010 *)
Amendement horizonfinanc.VJN 2010
Lagere kap.lasten doorschuiven invest.
Reservering vrijval kap.lasten onderw.huisv.
Evaluatie verkiezingen
Leges burgerproducten
Leges en abonn.parkeren
Budget leerplichthandh.dubbel toegekend
Huurkosten gemeentelijk theater
Huuropbrengst culturele verenigingen
Opbrengst diplomazwemmen (horizonf.)
Langdurigheidstoeslag (tot evaluatie)
Zeistpas (tot evaluatie)
Gebouwenbeheer / dienstwoning
Realisatie taakstelling meubilair
Effecten wet fido
Kosten betalingsverkeer
Saldo verwerking Berap 2010
Financieel perspectief na verwerking Berap
Beslispunt 3: aanvullende maatregelen
Afschrijving ineens invest.maatsch.nut
Voordeel kap.lasten invest.maatsch.nut
Efficiency / ZBB: in diverse progr.
Gerealiseerde korting GR's
- BRU
- Milieudienst
- VRU
- GGD
- RSD (apparaatskosten)
- SWZ / BIGA
Saldo aanvullende maatregelen
Financieel perspectief na aanvullende maatreg.

2011

2012

2013

2014

2015

2.279

2.437

711

-108

2.279

2.437

711

-108

209
-279

205
-274

226
-263

-57
-50

-57
-50

201
-268
-60
-57
-50

-108
-108

805
978
-375
-20
-57
-50
108
-20
-18
26
-288
-120
-13
-4
-12
-10
930
3.209

-20
-18

-20
-18

-20
-18

-20
-18

-13
-4
-12
-10
-254
2.183

-13

-13

-13

-12
-10
-249
462

-12
-10
-307
-415

-12
-10
-217
-325

-2.819
192
412

-253
543
462

545
462

531
462

515
462

12
26
50
25
187
-22
-1.937
1.272

12
26
50
25
187
-22
1.030
3.213

12
26
50
25
187
-22
1.285
1.747

12
26
50
25
187
-22
1.271
856

12
26
50
25
187
-22
1.255
930

-57
-50

BIJLAGEN

Blad 83

Financieel perspectief na aanvullende maatreg.

1.272

3.213

1.747

856

930

Beslispunt 4: Wmo taakstelling 2011
Vermindering resterende taakstelling Wmo
Dekking uit Wmo-reserve
Saldo verwerking Wmo-taakstelling 2011
Financieel perspectief na comp.orde-effect

-739
739
0
1.272

0
3.213

0
1.747

0
856

0
930

Beslispunt 5: orde-effect
Comp.neg.orde-effect Gemeentefonds
Financieel perspectief na comp.orde-effect

80
1.352

80
3.293

80
1.827

80
936

80
1.010

-978
374

-978
2.315

-978
849

-978
-42

1.010

374

2.315

849

-42

1.010

Beslispunt 6: coalitieakkoord
Aanv.stelpost vrijval horizonfinanciering
Financieel perspectief na coalitieakkoord
Saldo na financiële besluitvorming

*) Technisch zijn de begrotingsmutaties van de uitwerking van Bestuursrapportage 2010 meerjarig
meegenomen in de begrotingswijziging bij de Berap: 2010073. Bij besluitvorming zullen deze mutaties via de
structurele verwerking van deze begrotingswijziging 2010073 ook aan de jaren 2011 en verder worden
toegevoegd.
De begrotingsmutaties die het gevolg zijn van beslispunt 3 tot en met 6 zijn opgenomen in
begrotingswijziging 2011000, die ter vaststelling wordt aangeboden bij dit raadsvoorstel. De
begrotingswijziging is toegevoegd als bijlage 8.
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Bijlage 7 : Privaatrechtelijke tarieven
Toelichting op de privaatrechtelijke tarieven 2011
Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011

Kennisname tarievenlijsten privaatrechtelijke tarieven 2011

De raad ter kennisgeving de tarieven 2011 van de gemeentelijke dienstverlening voor te leggen:
1. De Uitvoeringstarieven Leefomgeving en welzijn/beheer openbare ruimte 2011
2. De Tarieven Sport- en Recreatievoorzieningen 2011
3. De Tarieven Zwembad 2011
4. De Tarieven Figi-zalen 2011

Inhoudelijk toelichting
Privaatrechtelijke tarieven
De privaatrechtelijke tarieven 2011 worden verhoogd (1,5%).
Tarieven brandweer
In voorgaande jaren werden ook de privaatrechtelijke tarieven van de gemeentelijke brandweer in dit kader ter
kennis van de raad gebracht.
De gemeentelijke brandweer houdt evenwel op te bestaan per 1 januari 2011. De taken van de brandweer
worden per die datum overgenomen door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU zal voor het verlenen
van diensten eigen privaatrechtelijke tarieven in rekening brengen bij aanvragers naar specifieke diensten.
Tarieven sport- en recreatievoorzieningen
De tarieven voor verhuur van de atletiekbaan, de sporthallen en de gymnastieklokalen zijn inclusief btw. De
btw in de tarieven moet de gemeente afdragen. De btw over de met de accommodaties samenhangende
kosten kunnen binnen het nieuwe btw regime worden teruggevraagd.
Parkeertarieven
Momenteel wordt nog niet aangeboden: de tarieventabel privaatrechtelijke tarieven ter zake van het parkeren
2011, gerelateerd aan de Parkeerverordening. Op dit moment wordt nog gewerkt aan een actualisatie van de
Verordening op de heffing en invordering van parkeergelden en de daarbij behorende besluiten. Omdat de
afronding hiervan nog wat tijd vraagt zal deze verordening met de bijbehorende publieke heffingen en private
tarieven, inclusief de voorgenomen verhoging van 1,5% voor inflatie, in december (tijdig voor 1 januari a.s.)
aan college en raad worden voorgelegd.
Op de volgende punten wordt een aanpassing voorbereid.
1. verbeterpunten ten aanzien van de dienstverlening, meer efficiency en een rechtvaardiger verdeling van de
schaarse parkeerruimte
2. anticipatie op nieuwe ontwikkelingen waarbij rekening gehouden wordt met mogelijke dan wel verwachte
toekomstige ontwikkelingen zoals digitalisering van parkeren/parkeersystemen (bijvoorbeeld
kentekenparkeren)
3. Aanbrengen van tekstuele aanpassingen/verbeteringen en aanvullen/vollediger maken van bepalingen.
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Gemeente Zeist
Privaatrechtelijke tarieven

Uitvoeringstarieven Leefomgeving en welzijn/beheer openbare ruimte
tarieven ex BTW, behalve waar anders vermeld
1
a

b

c

d

2

Aanleg van wegen
Uitweg in bestaand trottoir
straat- en tegelwerk met oppervlakte van 3m2
aanvulling per per m2
Uitweg in bestaand trottoir gelijktijdig met volledig hertegelen
straat- en tegelwerk met oppervlakte van 3m2
aanvulling per m1 of per m2
Uitweg in nieuw aan te leggen trottoir
straat- en tegelwerk tot 3m breed met oppervlakte van 3m2
aanvulling per m1 of per m2
Uitweg in groenstrook in eigen beheer aanvrager
per m2 voor onderhoud
toezicht/uitvoering
Aanleg rioolaansluitingen
PVC 125 mm doorsnee per m1
PVC 160 mm doorsnee per m1
PVC 200 mm doorsnee per m1
PVC 250 mm doorsnee per m1

3
a
b

4
a

a1

b

Waarborgsommen c.a. gebruik gemeentegrond
Waarborgsommen te allen tijde
Herstelwerkzaamheden na gebruik gemeentegrond
tegelwerk per m2, eerste 10 m2
idem, meer dan 10 m2
klinkers per m2, eerste 10 m2
idem, meer dan 10 m2
geteerde paden per m2, eerste 10 m2
idem, meer dan 10 m2
gazon of berm per m2, eerste 10 m2
idem, meer dan 10 m2
Werkzaamheden t.b.v. nutsbedrijven
asfaltbeton met fundering
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
als a doch m.u.v. tijdelijk straatwerk 1)
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
koudasfalt met fundering
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2

b1 als b doch m.u.v. tijdelijk straatwerk 1)
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2

2011
Tarieven

397,90
52,70
193,60
34,75
105,60
34,75
5,95
33,40

101,75
115,80
140,45
167,30

539,90
29,85
23,80
47,75
38,15
41,40
33,05
20,70
16,55

159,60
127,50
37,40
0,00
101,55
81,45
24,05
136,20
108,85
34,05

76,80
59,45
20,05

BIJLAGEN
c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

1)
2)

klinker- en keibestrating
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
geteerde weg met fundering
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
tegelpaden
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
geteerde paden
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
open paden (grind, steenslag)
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
gazon of plantsoen
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
onverharde grasberm
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
trottoirbanden stellen
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
koprollaag herstellen
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
buizen persen of boren onder gesloten wegdek 2)
per boring
breedte rijweg 4 - 7 m
breedte rijweg 7 - 9 m
breedte rijweg meer dan 9 m

Blad 86
44,10
34,05
4,05
101,55
91,50
18,70
22,05
16,75
2,75
36,10
27,40
3,35
13,40
10,00
2,75
21,40
16,75
2,00
5,30
4,05
0,60
12,70
10,00
0,70
12,70
10,00
0,70

37,40
50,10
62,10

het tijdelijke straatwerk wordt door de betrokken bedrijven uitgevoerd en als zodanig onderhouden
het aanbrengen van schutbuizen, doorvoerbuizen of kabelkokers geschiedt niet door de gemeente
Als later verzakkingen optreden ten gevolge van genoemde werkzaamheden,
zal herstel van gemeentewege geschieden tegen de werkelijke kosten.
Bijzondere gevallen worden afzonderlijk berekend.

5

Uitzetten rooilijnen
Werkelijke kosten uitzetten rooilijnen
(gemiddeld circa € 250,- per object)

6

Uitzetten grenzen tussen gemeente-eigendom en particulier-eigendom
50% van de werkelijke kosten (op offertebasis)

7

Verkoop uit GBKZ-bestanden (1:1000 blad)
Basistarief (wordt minimaal in rekening gebracht)
1 - 5 ruiten, per ruit
6 - 20 ruiten, per ruit
21 - 50 ruiten, per ruit

60,20
15,65
12,55
10,65

BIJLAGEN
8

Aanleg- en verhuiskosten invaliden-parkeerplaatsen
Dit tarief is inclusief BTW en leges
Aanleg invaliden-parkeerplaats
Verplaatsing (bij verhuizing) invaliden-parkeerplaats
Wijziging onderbord (kenteken) gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Blad 87

213,15
116,75
86,30

Het gedeeltelijk verhalen van de uitvoeringskosten is gebaseerd op artikel 29 BABW
(Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer)
9

Maximale vergoeding bij gemaakte kosten door verstopping gemeenteriool
Maximale vergoeding

100,00
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Gemeente Zeist
Privaatrechtelijke tarieven

Tarieven Sport- en recreatievoorzieningen
accommodatie

berekeningsnorm

Sportvelden
(BTW niet van toepassing)

20 personen per uur
SWE team per jaar
korting schoonhouden kleedkamers per uur
toeslag gebruik sportveld met overdekte zittribune per uur
vergoeding voor voetbalverenigingen per speelveld
per jaar voor zelfwerkzaamheid
zkv Tovers korting voor zelf voorzien in kleedaccomm. p/uur
sv Austerlitz, sc Patria, sv Zeist, korting voor zelf
voorzien in kleedaccommodatie per SWE-team per jaar
vv Jonathan, korting voor gedeetelijk zelf voorzien in
kleedaccommodatie per SWE-team per jaar

tarieven
2011
€

17,50
1.576,35
1,55
2,60
355,00
5,05
458,25
182,75

Atletiekbaan
(BTW niet van toepassing)

Baan: 40 personen per uur
Korting voor schoonhouden van kleedkamers per uur

Sporthallen
(tarieven incl btw)

37,5 personen per uur
niet-sportgebruik

Gymnastieklokalen
(tarieven incl btw)

14 personen per uur

12,20

Activiteiten
(BTW niet van toepassing)

Lobbus
Lobbus weekkaart
Lobbus busvervoer
Galm activiteiten

2,05
12,20
1,00
3,55

37,70
3,05
39,75
110,35
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Gemeente Zeist
Privaatrechtelijke tarieven

Tarieven Sport- en recreatievoorzieningen
accommodatie

tarieven
2011
€

berekeningsnorm

tarieven inclusief btw
Verhuur
Grote materialen
per dag, per spel/stuk

Luchtkussen
Gezelschapsspelen en materialen
Bowlingbiljart, Dopspel, Haakse sjoelbak, Hoky poky,

Punten sjoelbak
Kat en muis, Spiraalspel, Tafelhockey

15,50
15,50
15,50
17,75
18,85

Afbakenkegel (20 cm)
Afbakenkegel (35 cm)
Bliklopen
Croquetspel
Curlingspel (outdoor)
Funfiets
Funslang
Hockeyset
Kegelspel
Knotshockey
Kruiptunnel
Loopbroek
Meetlint
Pedalo
Scheidsfluit
Skilatten (4-persoons)
Skilatten (2-persoons)
Skilatten (1-persoons)
Skippybal
Stelten
Stopwatch
Terreinlint
Terreinlintpennen
Trektouw
Volleybal (buiten)
Beachvolley (inst.)
Volleybalnet

0,30
0,50
0,55
5,70
6,55
15,90
5,70
9,65
9,65
3,90
10,10
11,35
4,35
9,20
0,55
1,10
0,90
0,55
1,10
1,10
1,70
1,70
0,15
4,45
5,70
5,70
2,20

Poortspel Schuiftafel, Tafelkegelspel, Tonspel, Toptafel,
Trou madam

Kleine materialen
per dag, per spel/stuk

133,05
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Gemeente Zeist
Privaatrechtelijke tarieven

Tarieven Zwembad
incl.BTW
tarieven
2011
€
losse baden
recreatiebad volw.
recreatiebad jeugd
wedstrijdbad
dalurentarief
actieprijs
jeugdbuitenverblijven
kinderpartijtje Mister Goggles party
kinderen tot 1 jaar
Discozwemmen
Disco arrangement Mister Goggles party
meerbadenkaart
recreatiebad volw. 10 baden
recreatiebad jeugd 10 baden
recreatiebad gezin 10 baden
recreatiebad gezin 20 baden
wedstrijdbad 10 baden
wedstrijdbad 20 baden
persoonlijke jaarkaart
persoonlijke jaarkaart duplicaat
dalurenkaart 20 baden
zomerkaart persoonlijk 100 dagen
zomermaandkaart persoonlijk (30 dagen)
Discozwemmen 5 badenkaart
Discozwemmen 10 badenkaart
commercieel gebruik
wedstrijdbad per baan per uur
wedstrijdbad per uur
recreatiebad per uur
recreatie- en instructiebad per uur
totale accommodatie per uur
toezichthouder per uur
vergaderruimte per uur (sporthal)

4,20
3,50
3,15
3,15
2,10
2,85
8,95
gratis
4,10
9,95

36,75
31,80
32,35
59,45
28,65
50,85
201,10
14,15
50,85
68,50
26,85
20,45
40,90
0,00
0,00
31,20
182,05
208,05
364,15
416,15
62,45
12,75
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Gemeente Zeist
Privaatrechtelijke tarieven

Tarieven Zwembad
incl.BTW
tarieven
2011
€
doelgroepen
los bad begeleid
10-badenkaart begeleid
20-badenkaart begeleid
babyzwemmen los bad
babyzwemmen 10-badenkaart
zwangerschapszwemmen
zwangerschapszwemmen 5-badenkaart
Aquajoggen/Aquarobic los bad
Aquajoggen/Aquarobic 10-badenkaart
Aquavaria
Aquavaria 10-badenkaart
Aquazumba + aquajoggen combikaart 10x
Hart in beweging
Maandkaart vrouwenzwemmen

3,30
29,00
54,85
5,25
45,65
4,80
21,15
5,85
45,65
5,85
45,65
45,65
5,85
23,25

(incl. materiaal en vrijzwemmen)

zwemlessen
losse les
weekleskaart
maandleskaart
vakantiecursus
diplomazwemmen
inschrijfgeld zwemlessen
schoolzwemmen
losse les
zonnestudio
1 x 18 minuten
10 x 18 minuten
verenigingen
wedstrijdbad per uur
instructiebad per uur
instr + wedstr.bad per uur
instructiebad les per uur
wedstrijdbad per uur per baan
Extra uur toezichthouder per uur

4,80
9,35
32,90
26,55
10,60
7,95

2,45

6,30
53,00

75,35
69,55
115,90
99,60
17,35
62,45

,

BIJLAGEN
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Tarieven Figi 2011

Gemeente Zeist
Privaatrechtelijke tarieven

Tarieven Figi zalen
Amateurverenigingen en andere door de gemeente aangewezen non-profitgebruikers
Prijzen inclusief BTW
DAGDEEL
ochtend
middag
avond
ochtend
middag
+
+
middag
avond

gehele
dag

Schouwburgzaal
repetitie
uitvoering

103,00
549,00

103,00
549,00

103,00
549,00

103,00
549,00

103,00
687,00

103,00
798,00

Concertzaal
repetitie
uitvoering

103,00
219,00

103,00
219,00

103,00
219,00

103,00
219,00

103,00
275,00

103,00
319,00

Derden
(prijzen excl. B.t.w.)
Schouwburgzaal
Concertzaal

701,00
275,00

701,00
275,00

1.053,00
409,00

1.053,00
409,00

1.308,00
511,00

1.596,00
623,00

Het tarief voor decor-opbouw en/of repetitie bedraagt € 101,- ongeacht welke zaal en voor zowel een los
dagdeel, als voor een combinatie van dagdelen, mits op deze op dezelfde dag vallen.
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Bijlage 8 : Begrotingswijziging 2011000
Behorende bij raadsvoorstel Nr. 10RAAD0357
Inzake Begroting 2011

Gemeente Zeist
Begrotingswijziging

2011

Gemeenteraad

Provincie Utrecht
Nummer
Datum

2011000
24 september 2010

Wijziging behoort bij
Raadsvoorstel Begroting 2011
Datum 23-09-10
Postregistratienummer 10RAAD0357
Nadere toelichting
Deze begrotingingswijziging hoort bij het raadsvoorstel bij de Begroting 2011: 10RAAD0357.
De Begroting 2011 is opgesteld op basis van de belsuitvorming bij de Voorjaarsnota 2010 en de richtlijnen van de
Raad. In het raadsvoorstel bij de Begroting 2011 wordt het financiële perspectief van de gemeente behandeld. Op basis
hiervan worden aanvullende voorstellen gedaan bij de Begroting 2011, te weten:
- diverse maatregelen ter verbetering van het financieel perspectief
- de dekking van de resterende taakstelling Wmo in 2011 uit de Wmo-reserve
- een stijging van de OZB ter gedeeltelijke compensatie van het negatieve orde-effect
- het reserveren van incidentele middelen voor nieuw beleid op een stelpost voor de coaliteiperiode 2011-2014
Via deze zogenoemde 0-de wijziging worden de financiële effecten van deze voorstellen toegevoegd aan de
meerjarenbegroting en zo opgenomen in het financiële kader van de gemeente.

Stand onvoorzien na deze wijziging:
Ξ
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

griffier
B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter
Verzonden GS

Verwerkt

geprint
29-09-10
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Begrotingswijziging Raad
nr 2011000
24-sep-10
omschrijving
programma
1 Openbare orde en Veiligheid
Wijziging autorisatie programma

2011
UITGAVEN
raming
raming
verhogen
verlagen

2012
UITGAVEN
raming
raming
verhogen verlagen

2013
UITGAVEN
raming
raming
verhogen verlagen

2014
UITGAVEN
raming
raming
verhogen verlagen

2015
UITGAVEN
raming
raming
verhogen verlagen

10.641

79.123

-

92.783

-

91.681

-

90.554

-

89.606

10.641

79.123

-

92.783

-

91.681

-

90.554

-

89.606

2 Burgerrelaties
Wijziging autorisatie programma

-

17.000

-

17.000

-

17.000

-

17.000

-

17.000

-

17.000

-

17.000

-

17.000

-

17.000

-

17.000

3 Fysieke leefomgeving
Wijziging autorisatie programma

-

70.000

-

70.000

-

70.000

-

70.000

-

70.000

-

70.000

-

70.000

-

70.000

-

70.000

-

70.000

4 Verkeer en Vervoer
Wijziging autorisatie programma

5 Economische zaken
Wijziging autorisatie programma

6 Onderwijs
Wijziging autorisatie programma

7 Cultuur
Wijziging autorisatie programma

8 Sport en recreatie
Wijziging autorisatie programma

2.808.884

253.262

252.897

639.789

-

643.597

-

630.432

-

615.576

2.808.884

253.262

252.897

639.789

-

643.597

-

630.432

-

615.576

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

-

25.000

9 Werk en inkomen
Wijziging autorisatie programma

22.000

187.000

22.000

187.000

22.000

187.000

22.000

187.000

22.000

187.000

22.000

187.000

22.000

187.000

22.000

187.000

22.000

187.000

22.000

187.000

10 Welzijn en zorg
Wijziging autorisatie programma

739.179

60.000

-

60.000

-

60.000

-

60.000

-

60.000

739.179

60.000

-

60.000

-

60.000

-

60.000

-

60.000

-

26.000

-

26.000

-

26.000

-

26.000

-

26.000

-

26.000

-

26.000

-

26.000

-

26.000

-

26.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 Milieu
Wijziging autorisatie programma

12 Ruimtelijke ontwikkeling
Wijziging autorisatie programma

13 Wonen
Wijziging autorisatie programma

14 Raad en raadsondersteuning
Wijziging autorisatie programma

15 College en middelen
Wijziging autorisatie programma

16 Algemene dekkingsmiddelen
Wijziging autorisatie programma

1.940.021

3.959.162

2.340.461

1.392.786

2.343.167

1.139.889

2.328.874

1.139.889

1.335.071

161.889

1.940.021

3.959.162

2.340.461

1.392.786

2.343.167

1.139.889

2.328.874

1.139.889

1.335.071

161.889

-

Totaal

5.520.725

4.701.546

2.615.358

2.535.358

2.365.167

2.285.167

2.350.874

2.270.874

1.357.071

1.277.071
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Begrotingswijziging Raad
nr 2011000
24-sep-10
omschrijving
programma
1 Openbare orde en Veiligheid
Wijziging autorisatie programma

2 Burgerrelaties
Wijziging autorisatie programma

3 Fysieke leefomgeving
Wijziging autorisatie programma

4 Verkeer en Vervoer
Wijziging autorisatie programma

5 Economische zaken
Wijziging autorisatie programma

6 Onderwijs
Wijziging autorisatie programma

7 Cultuur
Wijziging autorisatie programma

8 Sport en recreatie
Wijziging autorisatie programma

2011
INKOMSTEN
raming
raming
verhogen
verlagen
-

-

2012
INKOMSTEN
raming
raming
verhogen verlagen
-

-

2013
INKOMSTEN
raming
raming
verhogen verlagen
-

-

2014
INKOMSTEN
raming
raming
verhogen verlagen
-

-

2015
INKOMSTEN
raming
raming
verhogen
verlagen
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 Werk en inkomen
Wijziging autorisatie programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Welzijn en zorg
Wijziging autorisatie programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 Milieu
Wijziging autorisatie programma

12 Ruimtelijke ontwikkeling
Wijziging autorisatie programma

13 Wonen
Wijziging autorisatie programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Raad en raadsondersteuning
Wijziging autorisatie programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 College en middelen
Wijziging autorisatie programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

819.179

-

80.000

-

80.000

-

80.000

-

80.000

-

819.179

-

80.000

-

80.000

-

80.000

-

80.000

-

819.179

-

80.000

-

80.000

-

80.000

-

80.000

-

16 Algemene dekkingsmiddelen
Wijziging autorisatie programma

Totaal

