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Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
de wijziging van de Verordening OZB 2014 vast te stellen. 
 
INHOUD 

INLEIDING 

Zoals aangegeven in het raadsvoorstel Verordening OZB 2014 zoals dat op 19 december door 
uw raad zal zijn behandeld, geven de eerste uitkomsten van de hertaxatie door GBLT aan dat 
de waarden van de onroerende zaken zijn gedaald. Deze gegevens waren op het moment van 
het indienen van de raadsstukken nog niet definitief. De tarieven in de Verordening OZB 2014 
zijn om die reden naar boven bijgesteld. In het betreffende raadsvoorstel is aangegeven dat wij 
bij u terugkomen om het werkelijke tarief voor 2014 vast te stellen, zodra de definitieve waarden 
bekend zijn. 
De definitieve herwaarderingsresultaten zijn 19 december 2013 door GBLT aangeleverd. 
 
 
ARGUMENTEN 

Op basis van de definitieve door GBLT aangeleverde gegevens dienen wij hierbij het voorstel 
tot wijziging van de Verordening 2014 in.  
 
In onderstaande tabel gaan wij nader in op de ontwikkeling in groei en waarden zoals wij deze 
hebben meegenomen voor de definitieve bepaling van de tarieven 2014. 
 
 
 
 

Inflatiecorrectie  
(cf. begroting 

2014) 

Groei 
(werkelijk 

versus raming) 

Waardeontwikkeling 
(werkelijkheid t-1) 

Totaal 
stijging 

Gebruiksbelasting niet 
woning 

1,55 % -4,16 % 3,55 % 0,94 % 

Eigenarenbelasting     
- dient in hoofdzaak tot 

woning 
1,55 % 0.32 % 6,72 % 8,59 % 

- dient niet in hoofdzaak 
tot woning 

1,55 % -2,95 % 3,07 % 1,67 % 

Toelichting: 
Kolom groei                              -/- is hogere groei dan geraamd 
Kolom waardeontwikkeling       -/- is waardestijging 
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De ontwikkelingen hebben tot gevolg, bij gelijkblijvende belastingdruk, de volgende tarieven 
voor 2014: 
 
Omschrijving Percentage 2013 (cf. 

verordening 2013) 
Totaal stijging Nieuw tarief 2014 

Gebruiksbelasting niet woning 0,1699 % 0,94 % 0,1715 % 
Eigenarenbelasting    
- dient in hoofdzaak tot woning 0,1444 % 8,59 % 0,1568 % 
- dient niet in hoofdzaak tot woning 0,2030 % 1,67 % 0,2064 % 

    
 
 
Ten opzichte van de Verordening OZB is er sprake van de volgende aanpassing van de 
tarieven: 
 
 Verordening OZB 2014 Wijziging Verordening OZB 2014 
gebruikersbelasting 0,1794 % 0.1715 % 
eigenarenbelasting woningen  0,1616 % 0,1568 % 
eigenarenbelastin niet woningen 0,2075 % 0,2064 % 
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