Jaarstukken 2019

4 Jaarverslag: paragrafen
4.1 Lokale heffingen
4.1.1 Inleiding
Onderstaand de rapportage over de uitvoering van het vastgestelde lokale belastingbeleid voor het jaar 2019.
Deze paragraaf geeft inzicht in de effecten van diverse gemeentelijke belastingen van het afgelopen jaar en de
consequenties daarvan voor de inwoners en bedrijven.

4.1.2 Beleid
De raad heeft in december 2018 de belastingverordeningen 2019 vastgesteld, met daarin opgenomen de tarieven 2019. De
tarieven voor de meeste belastingen zijn hierbij verhoogd met het inflatiepercentage van 2,4%. Dit percentage was vermeld
in de circulaire Gemeentefonds mei 2018. Het specifieke tarief voor het parkeren op een algemene
gehandicaptenparkeerplaats in sector 1 is geschrapt. Daarmee is uitvoering gegeven aan hetgeen in het Coalitieakkoord
2018-2022 is opgenomen: parkeren voor gehandicapten wordt gratis. Het gehalveerde precariotarief voor terrassen en het
tijdelijke 0-tarief voor uitstallingen is vervallen. Bij de afvalstoffenheffing is heffen op basis van diftar ingevoerd. Er is een
vast tarief en een variabel tarief. Voor belastingplichtigen die vanwege een chronische ziekte of aandoening een
substantiële hoeveelheid medisch afval aanbieden geldt een vrijstelling van maximaal € 75,00. Overeenkomstig het
Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 zou de rioolheffing eigenaren met 17,4% en de rioolheffing gebruikers met 9,4%
stijgen. De stijging van de rioolheffing eigenaren kon echter beperkt blijven tot 11,4%. De tarieven voor onroerende zaak
belasting zijn conform hetgeen is aangegeven in het coalitieakkoord alleen bijgesteld met het inflatiepercentage van 2,4%.

4.1.3 Aanslagoplegging, kwijtschelding en bezwaarschriften
In onderstaande tabel is de totale productie van de BSGR in 2019 voor de gemeente Gouda opgenomen. Ter vergelijking
zijn de cijfers 2018 toegevoegd.
Omschrijving
Aantal aanslagregels belastingjaar
Aantal aanslagregels 2 voorliggende belastingjaren

2019

2018

195.901

160.923

4.232

2.858

Bruto opgelegd

€ 47.152.450

€ 45.253.460

Correcties

- € 1.027.112

- € 964.375

Kortingen (afvalstoffenheffing diftar)

- € 21.006

Kwijtscheldingen

- € 1.509.846

- € 1.620.487

Netto

€ 44.594.486

€ 42.668.598

De bedragen in bovenstaande tabel betreffen ook oudere belastingjaren. Zo is in het nettobedrag van € 44.594.486 een
bedrag van € 1.110.037 opgenomen dat betrekking heeft op belastingjaren vóór 2019.
Opbrengsten
De opbrengst OZB is 2,1% hoger dan de raming. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal aanslagen in 2019 zijn opgelegd
betreffende voorgaande belastingjaren.
De opbrengst afvalstoffenheffing is 1,4% hoger dan de raming.
De opbrengst rioolheffingen is 5,3% hoger dan de raming. Bij het opmaken van de begroting is nog geen rekening
gehouden met het uiteindelijke vastgestelde (hogere) belastingtarief.
De opbrengst hondenbelasting is 2,0% hoger dan de raming.
De opbrengst toeristenbelasting is € 22.221 hoger dan de raming. De hogere opbrengst heeft betrekking op het
belastingjaar 2018 en wordt onder andere veroorzaakt door een hoger aantal overnachtingen ten opzichte van 2017 (van
plm. 83.000 naar 86.000). De aanslagen toeristenbelasting worden nog eenmalig achteraf opgelegd. Dit betekent dat de
aanslagen toeristenbelasting 2019 begin 2020 worden opgelegd.
Kwijtschelding
In het kalenderjaar 2019 is een bedrag van € 1.509.846 kwijtgescholden. Hiervan had € 1.421.611 betrekking op het
belastingjaar 2019 en € 88.235 op voorliggende belastingjaren. In de drie daaraan voorafgaande kalenderjaren bedroeg de
kwijtschelding als volgt: € 1.499.417 (2016); € 1.513.770 (2017); € 1.620.487 (2018).
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