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1. BELEIDSKADER GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
1.1 BELEIDSKADER
Het beleidskader van de gemeentelijke belastingen en heffingen is vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022,
waarbij het bestaande beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet. In de programmabegroting 2021 is het
kader van de gemiddelde gemeentelijke woonlast voor 2021 nader uitgewerkt. Besluitvorming over aanpassingen
van de verordeningen en tarieven voor 2021 vindt plaats door het voorstel belastingmaatregelen 2021 waar dit
boekwerk onderdeel van uitmaakt.
Voor het gemeentelijk belastingkader gelden de volgende uitgangspunten:
- De tarieven worden uitsluitend geïndexeerd, tenzij sprake is van noodzakelijke investeringen op het
gebied van afval en riool. Het indexpercentage wordt vastgesteld op 2,5%.
- De OZB-opbrengst wordt voor 2021 met 3% extra verhoogd om ruimte te creëren voor nieuw beleid en
reparatie van bestaand beleid.
- De algemene heffingen (honden- en toeristenbelasting) worden, voor zover er dekkingsmiddelen zijn,
benaderd als bestemmingsheffing (maximaal 100% kostendekkend).
- Lastenverdeling naar rato van draagkracht op basis van redelijkheid en billijkheid.
- De afnemer/ vervuiler betaalt.
- De dienstverlening is kostendekkend, alle kosten worden gedekt door de opbrengsten.
1.2 GE MIDDELDE INDEXERING 2021
De indexering van de gemeentelijke belastingen en heffingen is gebaseerd op de prijsmutatie van het Bruto
Binnenlands Product (BBP), zijnde 1,8%. Omdat de extra belastingopbrengsten uit indexering ook gebruikt worden
voor de stijgende loonkosten door onder andere de cao is de indexering van 1,8% niet voldoende. Daarom wordt
ook de Loonvoet sector overheid (de gemiddelde ontwikkeling van de loonkosten in de sector overheid) van 3,1%
meegenomen. Gemiddeld leidt dit tot een indexering van 2,5%. De rechten voor afval en riool worden niet
geïndexeerd, bij deze heffingen wordt begroot op basis van de verwachte uitgaven en opbrengsten.
Dit leidt tot een indexering van 2,5% voor de gemeentelijke belastingen.
Niet geïndexeerd worden de tarieven van de:
- Havenrechten
- De havengelden worden niet geïndexeerd omdat er eerst een onderzoek plaatsvindt naar de havens en de
kostendekkendheid al op bijna 100% zit.
- Leges waarvoor gemaximeerde wettelijke tarieven gelden, zoals paspoorten.
- Reclamebelasting, deze wordt op basis van de afspraken met centrummanagement met 2% geïndexeerd.
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2. VOORSTELLEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN TARIEVEN
2.1 GEMEENTELIJKE WOONLAST
De gemiddelde gemeentelijke woonlast 1 bestaat uit de gemiddelde aanslag OZB woningen, de gemiddelde
afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
2020

2021

afwijking

% afwijking

OZB tarief woningen

0,1966%

0,1966%

0,00%

0,0%

Gemiddelde WOZ waarde

€ 192.280

€ 202.855

€ 10.575

5,5%

Gemiddelde OZB aanslag woningen

€ 378,02

€ 398,81

€ 20,79

5,5%

Vastrecht afvalstoffenheffing

€ 174,00

€ 202,20

€ 28,20

16,2%

Gemiddeld variabel recht (Diftar)
incl. milieupark

€ 96,44

€ 103,41

€ 6,97

7,2%

Gemiddelde afvalstoffenheffing

€ 270,44

€ 305,61

€ 35,17

13,0%

Rioolheffing

€ 185,20

€ 197,12

€ 11,92

6,4%

Gemiddelde woonlast

€ 833,66

€ 901,54

€ 67,88

8,1%

+ stijging tarief/ - is daling tarief

Om de mutatie van de woonlasten voor de inwoners te kunnen bepalen wordt voor de WOZ-waarden uitgegaan
van de prognose van de BsGW. De gemiddelde gemeentelijke woonlast stijgt met 8,1% ten opzichte van 2020. Dit
wordt met name veroorzaakt door de stijging van het afval- en riooltarief.
In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste ontwikkelingen en genomen maatregelen in het kader van de
tariefontwikkeling van de OZB woningen (3.2.1), afvalstoffenheffing (3.3.1) en rioolheffing (3.3.2) toegelicht.
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vanaf nu genaamd de gemiddelde woonlast.
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Heerlen

148.901

Maastricht
Sittard-Geleen

227.718

4

191.970

2

213.529

3

395,46

Venlo
Streefwaarde:
het
gemiddelde van de 4
grootste Limburgse
gemeenten
Gemiddeld Provincie

1

299,14

166,11

2

287,01

3

336,05

2

Gemeentelijke
lasten
eigenaar /
gebruiker
752,26

Rang

Gemeentelijke
lasten
gebruiker

Rang

Afvalsto
ffen
heffing

Rang

rioolrecht
eigenaar/
gebruiker

rioolrecht
gebruiker

Rang

OZB
Eigenaar

Rang

Gemeente

Gemiddel
de waarde
woningen

Rang

Volgens het belastingoverzicht 2020 van de provincie ligt de gemiddelde woonlast voor een woningeigenaar in
Sittard-Geleen voor 2020 € 30,06 boven de gemiddelde woonlast van de 4 grootste Limburgse gemeenten.

2

49,04

273,26

1

156,02

194,82

4

328,43

4

484,45

4

796,51

2

377,41

3

0,00

185,20

3

256,58

2

256,58

1

819,19

4

4

88,32

155,30

1

251,57

1

339,89

3

802,33

3

195.530

328,61

176,52

284,01

789,14

214.573

322,07

213,13

251,11

786,31
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Uit het belastingoverzicht 2020 blijkt dat de gemeente net als in 2019 plaats 4 op de ranglijst heeft, de gemiddelde
gemeentelijke woonlast voor een woningeigenaar van Sittard-Geleen is voor 2020 € 30,06 hoger (2019 € 28,03)
dan het gemiddelde van de 4 grootste Limburgse gemeenten. De gemeente zit boven de streefwaarde door de
verhogingen op de OZB om de begroting 2019 sluitend te krijgen. Voor 2020 is de OZB alleen verhoogd met de
indexering. Het tarief van de afvalstoffenheffing is gestegen doordat in 2019 nog niet alle kosten van de verhoging
van de afvalstoffenbelasting van het Rijk doorberekend waren in het tarief. Daarnaast zijn de kosten van reiniging
gestegen waardoor zowel het afval- als het riooltarief is gestegen. Duidelijk is dat de streefwaarde naar het
gemiddelde van de vier grootste gemeentenop op dit moment niet meer haalbaar is.
Een vergelijking van de woonlasten voor 2021 van de gemeenten waar we ons mee vergelijken is op dit moment
nog niet te maken, omdat niet bekend is welke voorstellen de andere gemeenten gaan nemen inzake de tarieven
van de woonlasten. In maart 2021 wordt het belastingoverzicht van de provincie gepubliceerd, op dat moment is
bekend wat de woonlasten van de andere gemeenten gaan doen.
2.2 VOORSTELLEN INZAKE KOSTENDEKKENDHEID
2.2.1 Onderzoek kostendekkendheid
Een onderzoek naar de kostendekkendheid, in hoeverre de opbrengsten de kosten van een bepaalde dienst
dekken, wordt jaarlijks uitgevoerd. Dit is zowel een wens van de Raad, een verplichting vanuit de Gemeentewet als
een verplichting vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voor een aantal rechten en heffingen. Naast
het uitgebreide onderzoek in dit boekwerk wordt conform de richtlijnen van het BBV de kostendekkendheid op
hoofdlijnen weergegeven in de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting 2021.
Zowel de opbrengsten als de kosten dienen op het niveau van de gehele (leges)verordening en niet per individuele
dienst of groep van diensten bezien te worden. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen welke deel van de
kosten die toegerekend mogen worden daadwerkelijk verhaald worden via de tarieven.
Bij de rechten en bestemmingsheffingen onder artikel 229 Gemeentewet dient er sprake te zijn van een
aanwijsbare tegenprestatie door de overheid. Voor de vaststelling van de rechten is de gemeente gehouden aan
het vereiste dat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten niet mogen overschrijden. Er dient dus sprake te
zijn van ten hoogste kostendekkende tarieven.
2.2.2 Webapplicatie kostendekkenheid.nl
Vanaf de begroting 2020 wordt de kostendekkendheid berekend met behulp van de webapplicatie
kostendekkendheid.nl. Deze applicatie is een hulpmiddel om alle berekeningen centraal en uniform te verwerken
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en te bewaren. De webapplicatie zorgt er daarnaast voor dat meer in detail berekeningen gemaakt kunnen
worden. De overzichten in het boekwerk komen nu rechtstreeks uit de applicatie.
2.2.3 Toerekenbare kosten
Er mogen alleen kosten worden toegerekend aan de belastingen en heffingen die direct met de dienstverlening
samenhangen.
Tot de toe te rekenen kosten behoren onder andere:
x Directe loonkosten
x Overheadkosten (oa financiën, juridisch, ambtelijke huisvesting, ict, facilitair, etc..)
x Directe materiaalkosten
x Perceptiekosten (kosten heffen en invorderen)
x Kosten bezwaar en beroep gericht tegen de belastingheffing of belastinginvordering
x Kosten oninbaarheid
x Kosten kwijtschelding
x BTW kosten
x Voorlichtingskosten, voor zover niet samenhangend met beleidsvoorbereiding en beleidsvaststelling.
x Kosten met betrekking tot handhaving, toezicht en controle mits het hier de eerste controle op het
nakomen van vergunningsverlening betreft of specifiek samenhangt met de verleende dienst zoals de
milieucontrole bij afvalstoffenheffing
De overhead wordt extracomptabel toegerekend. De methode van toerekening van de overhead is vastgesteld
door Raad in de financiële verordening. Het overheadtarief voor 2021 bedraagt € 47.100 per fte per jaar.
2.2.4 Niet toerekenbare kosten
De kosten die niet direct met de dienstverlening samenhangen, mogen niet doorberekend worden. Het gaat hierbij
om onder meer:
x Kosten voor beleidsvoorbereiding
x Kosten met betrekking tot handhaving, toezicht en controle
x Kosten van inspraak- en bezwaarprocedures, met uitzondering hetgeen bij toerekenbare kosten genoemd
wordt
2.2.5 100% kostendekkendheid
Het is niet realistisch om voor alle gemeentelijke belastingen en rechten 100% kostendekkend te zijn omdat er
voor sommige rechten sprake is van wettelijke tarieven (bijvoorbeeld identiteitsbewijzen) en er sprake is van
minimale dienstverlening die de gemeente moet en wil verstrekken.
Als de kostendekkendheid van een belasting of heffing wijzigt betekent dit niet dat er een nadeel of voordeel is
voor de gemeente (algemene middelen), alleen dat de toerekening van kosten en opbrengsten is gewijzigd. Voorof nadelen voor de gemeente ontstaan alleen wanneer er een wijziging van het budget plaatsvindt in de begroting
ten laste of ten gunste van het resultaat.
Kruissubsidiering
Bij activiteiten waarbij meerdere tarieven in één verordening staan, kan zich de vraag voordoen op welk niveau de
kostendekkendheid moet worden getoetst. Het uitgangspunt daarbij is toetsing op verordeningenniveau, dus niet
per tarief (activiteit), waarbij de geraamde kosten van alle benoemde activiteiten worden gedekt door de
gezamenlijke opbrengsten uit de te heffen belastingen. Hierdoor is zogenoemde kruissubsidiëring mogelijk: een
verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een andere
activiteit. Het is dus niet nodig om de kostendekkendheid per activiteit te bepalen.
Voorstellen verhoging kostendekkendheid:
Bij de belastingmaatregelen 2018 is besloten om het restant van de taakstelling kostendekkendheid structureel af
te boeken omdat een verdere invulling van de taakstelling niet mogelijk wordt geacht. In 2016 is besloten om
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gedurende 6 jaar de tarieven van lijkbezorging met 5% per jaar te verhogen bovenop de indexering. Dit leidt in
2021 tot een extra opbrengst van € 36.900 die meegenomen is bij de opbrengsten van de indexering.
2.2.6 Overige voorstellen
Naast de voorstellen tot wijzigingen voortkomend uit het onderzoek van de kostendekkendheid worden er ook
andere voorstellen gedaan tot beleidsmatige wijziging van de verordeningen en de tarieven. Tekstmatige
wijzigingen van de verordeningen en tarieventabellen zijn alleen opgenomen in de vergelijkingstabellen in
hoofdstuk 4 van dit boekwerk.
Voor een nadere toelichting op de voorstellen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.
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2.3 OVERIGE VOORSTELLEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN RECHTEN
Naast de voorstellen voor de kostendekkendheid worden er voor de onderzochte tarieven en heffingen nog
andere voorstellen gedaan voor aanpassingen van tarieven en verordeningen. Deze voorstellen hebben betrekking
op aanpassingen van de tarieven of het beleid die los staan van de kostendekkendheid. Deze voorstellen worden
verder toegelicht in hoofdstuk 3 overzicht gemeentelijke belastingen en rechten.
Overige voorstellen
Belasting/ Leges
Algemene belastingen
Allen
Reclamebelasting

A.
B.
C.

Opnemen van een bepaling over een minimumgrens van € 5 voor een aanslag.
Uitbreiden van de mogelijkheden voor betaling met automatische incasso.
Verhogen van de tarieven van de reclamebelasting met 2%.

D.

Toevoeging van een vrijstelling voor de aankleding van tijdelijk leegstaande
winkelpanden in de centra.
Opnemen van een tarief van € 25 voor het leveren van een nieuwe container of Afvalstoffenheffing
omwisselen ervan
Het tarief voor het leveren van een afvalpas bij bestaande bouw en bij verlies
wordt gewijzigd
Gefaseerd verhogen van de tarieven van de jaarmarkten met € 1,00 per jaar Marktgelden
voor de jaren 2021 en 2022.
Het tarief voor een half vol schip laten vervallen
Scheepvaartrechten

E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Het abonnementstarief per jaar vaststellen op € 7,50 per ton laadvermogen.
De tarieven voor de aanlegrechten uitweg opnieuw vaststellen op basis van de Aanlegrechten uitweg
aanbesteding.
Toevoegen van artikelen inzake de annulering van een huwelijk.
Legesverordening,
hoofdstuk 1
Toevoegen van het evenement vechtsportwedstrijd of gala-.
Legesverordening,
hoofdstuk 3

Voor een nadere toelichting op de voorstellen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de betreffende
verordeningen in hoofdstuk 3.
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3. O VERZICHT GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN RECHTEN
3.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk worden alle gemeentelijke belastingen en rechten behandeld met de belangrijkste wijzigingen.
Hierbij worden de belangrijkste beleidsmatige voorstellen tot wijziging van de verordeningen en de tarieven
weergegeven.
3.2 ALGEMENE BELASTINGEN EN PARKEERBELASTING
In dit hoofdstuk worden alle algemene gemeentelijke belastingen en de parkeerbelasting behandeld. De tarieven
van deze belastingen mogen meer zijn dan de kostendekkend.
De algemene belastingen zijn:
- Onroerende zaakbelasting (OZB)
- Roerende zaakbelasting
- Precariobelasting
- Reclamebelasting
- Hondenbelasting, en
- Toeristenbelasting.
Voorstellen tot beleidsmatige aanpassing van de verordening
A. Opnemen van een bepaling over een minimumgrens van € 5 voor een aanslag
In alle verordeningen van de algemene belastingen en de afvalstoffen- en rioolheffing wordt een bepaling
opgenomen over een minimumgrens voor een aanslag van € 5,00. Aanslagen lager dan € 5 worden niet in rekening
gebracht. Omdat op de combi-aanslag van de BsGW aanslagen van meerdere verordeningen en meerdere
deelnemers gecombineerd worden zal een aanslag van minder dan € 5 zeer zelden voorkomen.
B. Uitbreiden van de mogelijkheden voor betaling met automatische incasso
Automatische incasso levert efficiencyvoordelen op voor de BsGW en de belastingplichtige. Momenteel is de
automatische incasso nog niet voor alle aanslagen mogelijk. Uit oogpunt van efficiency en ook als service naar de
belastingbetaler wordt de automatische incasso voor alle heffingen toegestaan. Dit betekent dat
belastingplichtigen die nu in twee termijnen of één termijn de aanslag moeten betalen dit ook met automatische
incasso kunnen doen.
3.2.1 Onroerende Zaakbelasting (OZB)
Het OZB-tarief is gebaseerd op de OZB-opbrengst. De OZB-opbrengst wordt bepaald door de WOZ-waarde te
vermenigvuldigen met het OZB-tarief. Ieder jaar worden de WOZ-waarden opnieuw bepaald en aangepast. Het
beleid is om deze veranderingen van de WOZ-waarde te compenseren door een aanpassing aan het tarief.
Hierdoor heeft een verandering in de WOZ-waarde geen invloed op de OZB-opbrengst en gemiddeld op de aanslag
van de belastingplichtige. Door de jaarlijkse indexering van de tarieven stijgt wel de OZB-opbrengst en daarmee de
aanslag voor de belastingplichtige. Daarnaast kunnen andere ontwikkelingen ervoor zorgen dat het tarief stijgt of
daalt, denk aan bijvoorbeeld de verhoging van de OZB-opbrengst in 2019 om de begroting sluitend te maken.
Hogere oninbaarheid
Voor 2021 wordt het OZB-tarief extra verhoogd om de hogere kosten te dekken die ontstaan doordat
belastingplichtigen de aanslag niet kunnen betalen, de vordering wordt oninbaar. Voor de oninbaarheid van de
gemeentelijke belastingen wordt jaarlijks € 0,2 mln. in de voorzienig gestort. BsGW stelt jaarlijks een prognose op
voor de oninbaarheid van 0,5% van de geprognosticeerde opbrengsten.

9

Heffingsjaar

Prognose

2016

€ 213.000

2017

€ 257.000

2018

€ 328.000

2019

€ 373.000

2020

€ 386.000

totaal

€ 1.557.000

Deze prognose is al jaren hoger dan de reguliere storting in de voorziening. Daarom wordt de structurele storting
in de voorziening vanaf 2021 verhoogd naar € 350.000.
Onderstaande cijfers betreffen een eerste prognose. Er volgt nog een nieuwe prognose, wanneer deze nieuwe
cijfers aanleiding geven tot aanpassingen van de tarieven wordt dit via een addendum aan de stukken toegevoegd.
Onderstaand een overzicht van de wijzigingen voor woningen op basis van de eerste prognose van de BsGW.
Wijziging OZB tarief woningen

Wijziging tarief

Waardemutatie WOZ 2021

-5,50%

Mutatie WOZ-waarde 2020, bezwaren en
afronding

-0,30%

Indexering 2021 OZB

2,50%

Verhoging structurele storting
oninbaarheid OZB

0,30%

Extra verhoging OZB

3,00%

Wijziging tarief

0,00%

+ = stijging van het tarief
De BsGW verwacht een gemiddelde stijging van de WOZ-waarden van de woningen van 5,50%. Om de OZBopbrengst en daarmee de aanslag voor de belastingplichtige gelijk te houden aan voorgaand jaar daalt het tarief
met 5,5%. Het tarief en de OZB-aanslag stijgt door een indexering van 2,50% en met 0,3% door de hogere storting
in de voorziening oninbaarheid. Om ruimte te creëren voor nieuw beleid en reparatie van bestaand beleid stijgt
het tarief met 3%. Daarnaast wordt nog rekening gehouden met bezwaren. Voor een eigenaar van een woning
stijgt gemiddeld de OZB-aanslag met 5,5%.
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Wijziging tarief
eigenaren

Wijziging tarief
gebruikers

Waardemutatie WOZ 2021

4,00%

4,00%

Mutatie WOZ-waarde 2020, bezwaren en
afronding

2,78%

5,23%

Indexering 2021 OZB

2,50%

2,50%

Verhoging structurele storting
oninbaarheid OZB

0,30%

0,30%

Extra verhoging OZB

3,00%

3,00%

Wijziging tarief

12,58%

15,03%

Wijziging OZB tarief niet-woningen

+ = stijging van het tarief
De BsGW verwacht een gemiddelde daling van de WOZ-waarden van de niet-woningen van 4%. Om de OZBopbrengst en daarmee de aanslag voor de belastingplichtige gelijk te houden aan voorgaand jaar stijgt het tarief
met 4%. Het tarief en de OZB-aanslag stijgt door een indexering van 2,50% en met 0,3% door de hogere storting in
de voorziening oninbaarheid. Om ruimte te creëren voor nieuw beleid en reparatie van bestaand beleid stijgt het
tarief met 3%. Daarnaast wordt nog rekening gehouden met bezwaren en een aanpassing van de WOZ-waarde van
2020. Doordat er meer leegstand in 2020 is dan waarmee in de prognose van 2020 rekening is gehouden moet
deze nu gecorrigeerd worden in het tarief. Voor een eigenaar/gebruiker van een niet-woning stijgt de OZB-aanslag
gemiddeld met respectievelijk 8,58% en 11,03%.
2020

2021

% wijziging

% wijziging OZB-aanslag*

eigenaren

0,5936%

0,6683%

12,58%

8,58%

gebruikers

0,4543%

0,5226%

15,03%

11,03%

Totaal indien eigenaar en gebruiker

1,0479%

1,1909%

13,65%

9,65%

OZB tarief niet-woningen

+ = stijging van het tarief
* obv gemiddelde WOZ-waardedaling van 4%
Areaaluitbreiding
Door uitbreiding van een gebied, bijvoorbeeld door de bouw van een nieuwe woonwijk of nieuwe fabriek stijgt het
areaal van de gemeente. Dit betekent dat er nieuwe woningen of niet-woningen meegenomen worden in de OZB.
Dit areaal zorgt voor extra opbrengsten voor de gemeente. De areaaluitbreiding is op dit moment nog niet bekend.
Er is een taakstelling opgenomen voor areaal op woningen van € 50.000. Deze moet voor 2021 nog worden
ingevuld zodra het areaal bekend is voor 2021.
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3.2.2 Precariobelasting
De Verordening precariobelasting 2021 is gebaseerd op artikel 228 van de gemeentewet. Precariobelasting kan
worden geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond. Aangezien het een algemene belasting betreft is een onderzoek naar de kostendekkendheid van
de tarieven niet van toepassing.
In Sittard-Geleen wordt alleen precariobelasting geheven op de terrassen en standplaatsen die staan op
gemeentegrond. De hoogte van de precariobelasting is afhankelijk van de grootte van het terras of de standplaats.
De tarieven voor de precariobelasting worden geïndexeerd voor 2021.
Omschrijving tarief

tarief 2020

Terras, per jaar per m2

tarief 2021

% afwijking

€ 13,85

€ 14,20

2,5%

Standplaats, per dag per m1

€ 1,75

€ 1,80

2,9%

Standplaats bijzondere locaties per m1

€ 6,65

€ 6,80

2,3%

Door afronding op € 0,05 wijkt de stijging van de tarieven af van de indexering.
3.2.3 Reclamebelasting
De Verordening Reclamebelasting is gebaseerd op artikel 227 van de gemeentewet. Reclamebelasting kan worden
geheven ter zake van openbare aankondigingen welke zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. In 2008 is gekozen
voor de reclamebelasting als meest geschikte belasting voor de financiering van een ondernemersfonds c.q.
Centrummanagement. De reclamebelasting is vrij eenvoudig te heffen met als uitgangspunt een solidariteitstarief
voor iedere ondernemer met daar bovenop beperkte verhogingen/differentiatie naarmate de grootte van de
reclamevoering.
In 2009 is de reclamebelasting door de raad vastgesteld ter financiering van het Centrummanagement. In 2015 is
ervoor gekozen om de samenwerking met Centrummanagement voort te zetten in een nieuwe structuur en
nieuwe opzet (coöperatie vorm). Ook in deze periode wordt de reclamebelasting ingezet ter financiering van het
Centrummanagement. Aangezien het een algemene belasting betreft is een onderzoek naar de
kostendekkendheid van de tarieven niet van toepassing.
De opbrengst van de reclamebelasting wordt na aftrek van de uitvoeringskosten volledig teruggeploegd naar beide
centrummanagements. Een verhoging van deze belasting heeft geen effect op de begroting van de gemeente.
Voorstellen tot beleidsmatige aanpassing van de verordening
C. Verhogen van de tarieven van de reclamebelasting met 2%.
Op verzoek van het centrummanagement Geleen en Sittard worden de tarieven jaarlijks met 2% verhoogd.
Op basis van de teruglopende inkomsten van de afgelopen jaren is de opbrengst van de reclamebelasting in de 3 e
programmarapportage 2020 structureel afgeraamd met € 25.000. Aangezien de opbrengst wordt doorbetaald aan
beide centrummanagements is er geen effect op de begroting.
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Omschrijving tarief

tarief 2020

Het aangewezen gebied, de straten zoals genoemd in artikel 2 lid
1 van de verordening en zoals aangegeven op de bij deze
verordening behorende kaart
a. indien de oppervlakte van de reclameobjecten minder is dan
0,1 m2
b. indien de oppervlakte van de reclameobjecten 0,1 m2 is of meer
maar minder dan 0,5 m2
c. indien de oppervlakte van de reclameobjecten 0,5 m 2 is of meer
maar minder dan 10 m2
d. indien de oppervlakte van de reclameobjecten 10 m 2 is of meer
maar minder dan 30 m2
e. indien de oppervlakte van de reclameobjecten 30 m 2 is of meer

tarief 2021

% afwijking

€ 0,00

€ 0,00

0,0%

€ 459,00

€ 468,00

2,0%

€ 504,90

€ 515,00

2,0%

€ 561,00

€ 572,00

2,0%

€ 708,90

€ 723,00

2,0%

D. Toevoeging van een vrijstelling voor de aankleding van tijdelijk leegstaande winkelpanden in de centra
“De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen die uitsluitend zijn aangebracht
met het doel de negatieve uitstraling van leegstand te vermijden en zijn aangebracht in te huur of te koop
staande onroerende zaken die, in afwachting van een huurder of koper, uitsluitend worden gebruikt als
etalage of niet te betreden expositieruimte”
Door de aankleding van etalages van leegstaande panden in het centrum wordt het straatbeeld van de
winkelstraat verfraaid en de uitstraling van het winkelgebied van een positieve impuls voorzien. Secundair doel is
de verbetering van het (economisch) functioneren van het centrumgebied van de beide stadscentra. Deze
aankleding kan op velerlei manieren. Hierbij is niet uitgesloten dat er ook commerciële reclame-uitingen worden
gebruikt, welke onder de reclamebelasting vallen. Om te voorkomen dat deze initiatieven daarmee teniet worden
gedaan, worden deze activiteiten vrijgesteld voor de reclamebelasting. Zeker nu het te verwachten is dat de
coronacrisis zijn maatschappelijk-economische effecten zal hebben in de centra.
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3.2.4 Hondenbelasting
Hondenbelasting is een algemene belasting welke wordt geheven ter zake van het houden van een hond binnen de
gemeente.
Berekening kostendekkendheid hondenbelasting
Taakveld Kosten

Bedrag

0.64

Belastingen overig

€ 16.200

5.7

Openbaar groen en recreatie

€ 95.840

6.3

Kwijtschelding eerste hond

€ 40.000

7.4

Milieubeheer

€ 57.500

5.7

Personeelskosten

€ 81.527

0.4

Overhead

€ 70.670
€ 361.737

Totaal Kosten

Opbrengsten

Bedrag

1.1

1e hond

€ 686.205

1.2

2e hond

€ 95.325

1.3

3e hond e.v.

€ 15.420

1.4

Kennel

€ 7.383
€ 804.333

Totaal Opbrengsten

Totaaloverzicht

Bedrag

Totaal kosten

€ 361.737

Totaal opbrengsten

€ 804.333
222%

Kostendekkendheidspercentage

De hondenbelasting is een algemene belasting, de kosten mogen de opbrengsten overschrijden. Voor de
hondenbelasting is een berekening van de kostendekkendheid uitgevoerd omdat het doel is om deze algemene
belasting te behandelen als een bestemmingsheffing (maximaal 100% kostendekkend) zodra er middelen voor
beschikbaar zijn. Onderzoeken van de laatste jaren laten zien dat het op dit moment niet realistisch is om deze
algemene belasting maximaal 100% kostendekkend te maken.
Voor 2021 worden de tarieven voor de hondenbelasting geïndexeerd. Onderstaande vergelijking van de tarieven
2020 met een aantal andere gemeenten, deze vergelijking laat zien dat de tarieven voor meerdere honden onder
het referentiekader liggen.
Vergelijking tarieven hondenbelasting 2020
Categorie
Maastricht
Venlo
Heerlen
Referentiekader
Sittard-Geleen
% afwijking

1e hond
€ 90,22
€ 85,46
€ 85,10
€ 86,93
€ 89,45
3%

2e hond
€ 130,01
€ 128,28
€ 229,10
€ 162,46
€ 119,85
-26%
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Iedere hond boven het
aantal van 2
€ 157,14
€ 128,28
€ 456,60
€ 247,34
€ 150,25
-39%

Kennel
€ 361,66
€ 470,32
€ 1.221,80
€ 684,59
€ 313,35
-54%

3.2.5 Toeristenbelasting
Onder de naam `toeristenbelasting’ wordt een belasting geheven ter zake van het houden van verblijf binnen de
gemeente door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn
ingeschreven. De gemeente ontvangt namelijk van het Rijk een bedrag per inwoner, voor toeristen ontvangt de
gemeente geen geld, terwijl toeristen ook profiteren van de openbare ruimte zoals het onderhoud van de wegen.
Berekening kostendekkendheid toeristenbelasting
Taakveld Kosten
3.4

Bedrag

Economische promotie

€ 222.000
€ 222.000

Totaal Kosten

Opbrengsten
1.1

Hotel / motels / pensions/ B&B's

1.2

Logies & vakantiewoningen

1.3

Camping

Bedrag
€ 266.800
€ 1.335
€ 9.900
€ 278.035

Totaal Opbrengsten

Totaaloverzicht

Bedrag

Totaal kosten

€ 222.000

Totaal opbrengsten

€ 278.035
125%

Kostendekkendheidspercentage

Ook voor de toeristenbelasting is een berekening van de kostendekkendheid uitgevoerd, deze ligt met 125% (2020:
117%) boven de 100%. Omdat de toeristenbelasting een algemene belasting is, is het toegestaan om meer dan
kostendekkend te zijn. De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengst. Voor 2021 worden de tarieven
geïndexeerd.
Vergelijking toeristenbelasting 2020
In onderstaand schema zijn ter vergelijking de tarieven toeristenbelasting voor enkele Limburgse steden
weergegeven. Voor de tarieven van hotels ligt het tarief 4% hoger dan de referentiegemeenten, waarbij voor de
gemeente Maastricht het tarief voor een 1 stercategorie is gebruikt.
Tarieven 2020
Hotels
Maastricht
Venlo
Roermond
Heerlen
Gemiddelde van referentiegemeenten
Sittard-Geleen
1

Tarieven zijn per persoon per overnachting

2

Bij Maastricht is het tarief voor een 1 stercategorie gehanteerd.
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Camping/
Logies,
vakantiewoningen
boerderijcamping1
& B&B1

1

€ 2,80
€ 2,06
€ 2,00
€ 1,85

€ 2,07
€ 1,71
€ 2,00
€ 1,85

€ 1,40
€ 1,48
€ 1,00
€ 1,85

€ 2,18
€ 2,26
4%

€ 1,91
€ 1,74
-9%

€ 1,43
€ 1,29
-10%

3.2.6 Parkeerbelastingen
De Verordening Parkeerbelastingen is gebaseerd op artikel 225 van de gemeentewet en de geldende
parkeerverordening. Bij parkeerheffingen moet een onderscheid gemaakt worden tussen publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke heffingen. De parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen zijn privaatrechtelijk eigendom van
de gemeente. Deze parkeertarieven vallen niet onder artikel 225 of artikel 229 van de gemeentewet en zijn dus
niet publiekrechtelijk.
Het onderscheid tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke heffingen wordt gemaakt door:
- De Gemeentewet, in artikel 156 staat dat de raad de publiekrechtelijke tarieven dient vast te stellen.
Volgens artikel 160 van de Gemeentewet is het college bevoegd om de privaatrechtelijk tarieven vast te
stellen.
- Indien er een verordening aan een heffing ten grondslag ligt, dan kan de heffing publiekrechtelijk
genoemd worden. Indien een dergelijke verordening ontbreekt, is de heffing privaatrechtelijk.
- Rechten die niet vallen onder artikel 229 van de Gemeentewet zijn privaatrechtelijk.
Over de nieuwe parkeertarieven wordt een integraal voorstel gemaakt voor de Raad van december. Hierin komen
zowel de publiekrechtelijke (straat parkeren) als de privaatrechtelijke (parkeergarages) tarieven terug.

16

3.3 AFVALSTOFFENHEFFING EN RIOOLHEFFING
3.3.1 Afvalstoffenheffing
Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in art. 15.33 van de Wet
Milieubeheer. De heffing mag niet meer dan kostendekkend zijn omdat de afvalstoffenheffing een
bestemmingsheffing is.
Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing
Kosten

Bedrag

0.8

BTW / BCF

€ 2.022.405

0.64

Belastingen overig (oa BsGW)

€ 196.000

2.1

Verkeer en wegen (reiniging)

€ 1.779.564

6.3

Kwijtschelding en incontinentie

7.3

Afval

7.3

Onttrekking voorziening (actieplan afval)

7.3

Personeelskosten

0.4

Overhead

€ 950.000
€ 8.186.526
-€ 267.040
€ 583.451
€ 208.334
€ 13.659.240

Totaal Kosten

Opbrengsten

Bedrag

1.1

Vast recht

€ 8.937.240

1.2

Variabel recht

€ 4.571.000

1.3

Overige bijdragen

€ 151.000
€ 13.659.240

Totaal Opbrengsten

Totaaloverzicht

Bedrag

Totaal kosten

€ 13.659.240*

Totaal opbrengsten

€ 13.659.240
100%

Kostendekkendheidspercentage

* Door afronding van het tarief ontstaat er een klein verschil tussen de “totale kosten” in de tabel berekening tarief kostendekkendheid en
deze tabel van afgerond € 3.000.
Voorstellen tot beleidsmatige aanpassing van de verordening
E. Opnemen van een tarief van € 25 voor het leveren van een nieuwe container of omwisselen ervan
Er is op dit moment nog geen tarief opgenomen voor het leveren van een extra container bij een
bestaande woning. Ook voor het omwisselen van een bestaande container voor een vervangende/ander
volume container is nog geen tarief opgenomen.
F.

Het tarief voor het leveren van een afvalpas bij bestaande bouw en bij verlies wordt gewijzigd.
Het tarief voor het vervangen van een afvalpas voor een ondergronds container was € 20,15, dit wordt nu
op basis van een nieuwe berekening van de kosten verlaagd naar € 10,-. Het tarief is nu tevens gelijk
getrokken met de gemeenten Beek en Stein.
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Berekening kostendekkend tarief
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de berekening van het kostendekkend tarief voor het
product afval.
Bedragen x € 1.000

Begroting
2020

Begroting
2021

Afwijking

Afwijking per
aanslag

Kostencomponenten
€ 12.480

€ 13.929

€ 1.449

-€ 373

-€ 267

€ 106

€ 12.107

€ 13.662

€ 1.555

€ 4.253

€ 4.571

-€ 318

€ 182

€ 151

€ 31

Subtotaal Opbrengsten

€ 4.435

€ 4.722

-€ 287

Toerekenen naar vastrecht

€ 7.672

€ 8.940

€ 1.268

€ 28,69

Aantal huishoudens

44.100

44.200

100

-€ 0,40

€ 173,97

€ 202,26

€ 28,29

€ 0,03

-€ 0,06

-€ 0,09

€ 174,00

€ 202,20

€ 28,20

€ 96,44

€ 103,41

€ 6,97

€ 270,44

€ 305,61

€ 35,17

Kosten afvalinzameling
Onttrekking voorziening actieplan afval
Netto kosten afvalinzameling & -verwerking
Opbrengsten
Variabel recht (incl. milieupark)
Overige bijdragen

Kostendekkend tarief
Afronding/tarief deelbaar door 12
Geheven Vastrecht
Gemiddeld variabel recht (incl. milieupark)
Gemiddelde Afvalstoffenheffing

* Door afronding van het tarief ontstaat er een klein verschil tussen de “totale kosten” in de tabel kostendekkendheid en deze tabel van
afgerond € 3.000.

Uitgaande van 100% kostendekkendheid stijgt het kostendekkend tarief van het vastrecht met afgerond € 28,20
Onderstaand de belangrijkste ontwikkelingen:
Actieplan Afval
Eén van de acties zoals beschreven in het Actieplan Afval Sittard-Geleen 2018 - 2021, is het optimaliseren van de
wijkbrengvoorzieningen ofwel de recycleparkjes. De vervanging en uitbreiding van de bestaande locaties en de
realisatie van nieuwe locaties wordt stapsgewijs uitgevoerd. Voor 2021 zijn – net als voor 2019 en 2020 - de kosten
van de uitvoering van het Actieplan Afval opgenomen in de begroting, deze worden gefinancierd vanuit de lopende
exploitatie van de afvalstoffenbegroting en de voorziening.
Kwijtscheldings- en incontinentiebeleid
Het kwijtscheldings- en incontinentiebeleid wordt voor 2021 niet gewijzigd. Wel stijgen - omdat het tarief van het
vastrecht afval stijgt - de kosten van kwijtschelding en incontinentie met € 60.000 naar € 950.000.
Dalende opbrengsten en stijgende kosten afvalverwerking
De afgelopen jaren was landelijk sprake van een trend waarbij de verwerkingskosten toenamen en opbrengsten
van waardevolle afvalstromen afnamen. Als gevolg van het besluit van de landelijke overheid om de landelijke
verbrandingsbelasting op restafval fors te verhogen, namen de kosten de afgelopen jaren toe. Afvalverwerkers
stellen steeds meer kwalitatieve eisen aan het aangeleverde aanbod. Die trend zet verder door in 2021. Het
toegestane percentage vervuiling per afvalstroom neemt af, waardoor de kosten voor verwerking verder stijgen.
Daarbovenop heeft de coronacrisis de afvalmarkt opgeschud. Doordat er tegelijkertijd veel mensen thuis kwamen
te zitten, ontstond een enorme piek in het aanbod van alle soorten afval. Tegelijkertijd is de vraag naar
grondstoffen uit de afvalstromen zoals glas, papier, textiel en PMD vanuit de maakindustrie sterk verminderd.
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Afvalstromen hebben zich gebulkt in enorme voorraden die vanwege de achterblijvende vraag vanuit de industrie
hun waarde verloren hebben.
Bovengenoemde (autonome) ontwikkelingen op het gebied van verwerkingskosten en dalende opbrengsten
gelden voor alle gemeenten in Nederland. In enkele gevallen leiden lagere of wegvallende opbrengsten zelfs tot
kostenposten. Voor de gemeente Sittard-Geleen komt dit neer op een structurele extra kostenpost van € 500.000,per jaar, ofwel een stijging van € 11,31 per aansluiting.
Motie verhogen beheerniveau openbare ruimte
In het tarief is de motie ‘verhogen beheerniveau openbare ruimte’ van 14 november 2019 verwerkt. De kosten
voor reiniging worden toebedeeld aan de producten Afval en Riool en dus betaald via de heffingen. De motie
betekent voor de afvalstoffenheffing een kostenstijging van € 257.000,-, ofwel een stijging van € 5,81 per
aansluiting.
Door deze ontwikkelingen stijgt het vastrechttarief van € 174 naar € 202,20.
Omschrijving

Afwijking

Kwijtscheldings- en incontinentiebeleid
Dalende opbrengsten en stijgende kosten afvalverwerking
Stijgende dienstverleningskosten RWM Afval, Reiniging en overig
Verhogen beheerniveau openbare ruimte
Totale stijging kosten Afval
AF: Hogere inkomsten variabel recht (Milieuparken)

€ 60.000
€ 500.000
€ 738.000
€ 257.000
€ 1.555.000
€ 287.000

Afwijking per aanslag
€ 1,36
€ 11,31
€ 16,70
€ 5,81
€ 35,18
€ 6,49

AF: Stijging aantal huishoudens

€ 0,40

AF: Afronding

€ 0,09

Totale stijging vastrechttarief

€ 1.268.000
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€ 28,20

3.3.2 Rioolrechten
Rioolheffing is een bestemmingsbelasting die wordt geheven op basis van artikel 228a, eerste lid van de
Gemeentewet. In dit artikel is vastgelegd dat onder de naam rioolheffing een belasting kan worden geheven ter
bestrijding van kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het waterbeheer. Essentie van de kostenverhaling
bij de rioolheffing is dat de gemeente drie zorgplichten heeft en de kosten daarvan mag verhalen op de gebruikers
van de riolering. De zorgplichten zijn een afvalwaterzorgplicht, een hemelwaterzorgplicht en een
grondwaterzorgplicht.
Berekening kostendekkendheid rioolheffing
Kosten

Bedrag

0.8

BTW / BCF

€ 842.371

0.64

Belastingen overig (oa BsGW)

€ 157.700

2.1

Verkeer en wegen (reiniging)

€ 1.773.910

2.1.1

Onderhoud bermen en onkruidbestrijding verharding

2.1.2

Onttrekking voorziening en onkruidbestrijding verharding

7.2

Riolering

7.2

Personeelskosten

0.4

Overhead

€ 360.000
€ -360.000
€ 6.210.226
€ 427.903
€ 263.525
€ 9.675.635

Totaal Kosten

Opbrengsten
1.1

Rioolrecht woningen

1.2

Rioolrecht niet-woningen

Bedrag
€ 9.018.240
€ 657.395

Totaal Opbrengsten

€ 9.675.635

Totaaloverzicht
Totaal kosten

Bedrag
€ 9.675.635

Totaal opbrengsten

€ 9.675.635
100%

Kostendekkendheidspercentage

Toerekening deel kosten groenonderhoud en onkruidbestrijding
Vanaf 2019 wordt voor € 0,4 mln. aan kosten van groenonderhoud en onkruidbestrijding als onderdeel van
beheersing hemelwaterafvoer aan riolering toegerekend. Aangezien de bermen onderdeel uitmaken van het
hemelwaterafvoersysteem van een weg kunnen de kosten voor het maaien van de bermen aan de rioolheffing
worden toegerekend. Wat betreft de onkruidbestrijding heeft het niet meer bestrijden met chemicaliën ook de
doelstelling het grondwater en afvloeiend hemelwater niet te verontreinigen. Ook kan onkruid een negatief effect
hebben op de afwatering in de goten. Daarom kan een deel van deze kosten toegerekend worden aan de
rioolheffing. Ter voorkoming van een tariefstijging in de periode 2019-2021 wordt dit bedrag onttrokken uit de
voorziening riolering. Dit is besloten bij de programmabegroting 2019. Na 2021 zal het riooltarief stijgen.
Kwaliteit/efficiency dienstverlening
Op basis van het beheerplan afvalwater Westelijke Mijnstreek wordt gezocht naar balans in kwaliteit, efficiency en
kosten in uitvoering van beheertaken. Daarbij wordt per thema bekeken hoe tegen zo laag mogelijke kosten
voldoende kwaliteit tegen een acceptabel risico te bereiken valt. Voor de taak straatreiniging, waarvan een deel
van de kosten naar de rioolheffing wordt toegerekend, wordt de beleidslijn van IBOR gevolgd. Door het
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beheerniveau ‘laag’ te hanteren wordt sinds 2019 € 0,3 mln. minder aan kosten doorberekend dan de jaren
daarvoor.
Berekening kostendekkend tarief
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de berekening van het kostendekkende tarief van de
rioolheffing
Bedragen x € 1.000
Kostencomponenten
Kosten riolering
Onttrekking voorziening riolering
Totaal te dekken door aansluitingen
Aantal aansluitingen
Kostendekkend tarief
Afronding/tarief deelbaar door 12
Geheven tarief

Begroting 2020

Begroting 2021

Afwijking

9.417
-360
9.057
48.900
€ 185,22
-€ 0,02
€ 185,20

10.035
-360
9.675
49.085
€ 197,12
€ 0,00
€ 197,12

€ 618
€0
618
185

Afwijking per aanslag

€ 11,90
€ 0,02
€ 11,92

Uitgaande van 100% kostendekkendheid stijgt het kostendekkende rioolrecht tarief met € 11,92. Zonder de
onttrekking uit de voorziening zou het tarief € 189,78 bedragen. De onttrekking zorgt er dus voor dat het tarief
met € 7,33 verlaagd wordt. De onttrekking is enkel nog in 2021 en heeft gevolgen voor de tariefontwikkeling vanaf
2022. Opgemerkt wordt dat het nieuwe tarief lager is dan de prognose die in 2015 voor het Beleidsplan Stedelijk
Water gemaakt is voor 2021. De prognose was namelijk dat het tarief in 2021 zou uitkomen op € 208,45.
De stijging van het tarief wordt met name veroorzaakt door:
Autonome wijzigingen:
x Het rioolstelsel veroudert gemiddeld gezien en we zien o.a. door het meer repareren van hoofdriolen
voor relinen dat de kosten van incidenteel onderhoud de laatste jaren stijgen. Dit leidt tot een stijging
van €82.000 voor de huisaansluitingen. Daarnaast door de aanpak (kleine) incidenten op kolken - en
huisaansluitingen planmatig aan te gaan pakken kan dit binnen de vervangingsinvesteringen riolering
worden verantwoord.
x Stijging van de doorberekende kosten van het product reiniging met € 103.000,- naar riool. Deze stijging
wordt voor veroorzaakt door stijgende dienstverleningskosten RWM;
x In het tarief is de motie ‘verhogen beheerniveau openbare ruimte’ van 14 november 2019 verwerkt. De
kosten voor reiniging worden toebedeeld aan de producten Afval en Riool en dus betaald via de
heffingen. De motie betekent voor de rioolheffing een kostenstijging van € 257.000,-, ofwel een stijging
van € 5,23 per aansluiting.
x De kosten voor het personeel in het waterbeheer stijgen met € 51.000,-.
x Stijging kapitaallasten met € 148.000,- .
x Daling van de overige kosten € 23.000,Verder zal in 2021 het nieuwe beleidsplan en kostendekkingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld. In
het plan worden ook maatregelen om klimaatadaptief te handelen opgenomen. Een voorgestelde maatregel is het
stimuleren van het vergroenen van daken en gevels. Hetgeen ook leidt tot minder hemelwater in de riolering. De
kosten voor deze regeling indien in 2021 vastgesteld zullen in eerste instantie uit de voorziening worden betaald
en de volgende jaren vanuit de exploitatie. Kosten circa € 200.000,-/jaar.
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3.4 RECHTEN
3.4.1 Marktgelden
Onder de naam ‘marktgelden’ worden rechten geheven voor het gebruik of genot van de door burgermeester en
wethouders als markt aangewezen openbare grond. Daarnaast worden ‘marktpromotiegelden’ geheven voor
promotie van de markten.
Berekening kostendekkendheid marktgelden
Taakveld Kosten
0.8

BTW / BCF

0.64

Belastingen overig

3.3

Week- en wijkmarkten

3.4

Jaarmarkten

3.4

Personeelskosten

0.4

Overhead

Bedrag
€ 39.961
€ 3.800
€ 139.417
€ 43.196
€ 109.116
€ 89.511
€ 425.001

Totaal Kosten

Opbrengsten

Bedrag

Week- en wijkmarkten

€ 284.075

Jaarmarkten

€ 66.793
€ 350.868

Totaal Opbrengsten

Totaaloverzicht

Bedrag

Totaal kosten

€ 425.001

Totaal opbrengsten

€ 350.868
83%

Kostendekkendheidspercentage

In de tarieventabel wordt onderscheid gemaakt tussen vaste standplaatsen, dagplaatsen en standwerkersplaatsen.
Daarnaast is de oppervlakte die in gebruik genomen wordt bepalend voor het tarief. Er wordt tevens
tariefdifferentiatie toegepast door onderscheid te maken tussen markten in en buiten de stadscentra en de
jaarmarkten. De tarieven van de weekmarkt worden conform de vastgestelde index verhoogd. Voor de
jaarmarkten wordt, in afwijking van een index van 2,5%, voorgesteld de tarieven gefaseerd met € 2,00 te
verhogen, namelijk in 2021 met € 1,00 en in 2022 wederom met € 1,00.
Voorstellen tot aanpassing van de verordening
G. Gefaseerd verhogen van de tarieven van de jaarmarkten met € 1,00 per jaar voor de jaren 2021 en 2022
De tarieven voor de jaarmarkten zijn per strekkende meter (m1), per dag. De reden van deze verhoging is dat de
kosten voor de jaarmarkten stijgen. Naast de promotiekosten worden de organisatiekosten (o.a. kosten voor
verkeersregelaars, EHBO, kramen en overige voorzieningen) hoger. Deze kosten dienen gedekt te worden uit de
opbrengsten, waarmee de kostendekkendheid niet verder afneemt. De hogere opbrengsten van € 3.900 worden
ingezet ter dekking van de hogere kosten.
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3.4.2 Lijkbezorgingsrechten
Onder de naam ‘lijkbezorgingsrechten’ worden rechten geheven voor het gebruik van een begraafplaats en voor
de door de gemeente verleende diensten. De Verordening op het beheer en gebruik van de algemene
begraafplaatsen voor de gemeente Sittard-Geleen 2012 en de Wet op de lijkbezorging is van toepassing.
Berekening kostendekkendheid lijkbezorging
taakveld Kosten

Bedrag

0.8

BTW / BCF

€ 32.423

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

€ 428.245

0.4

Overhead

€ 110.698
€ 571.366

Totaal Kosten

Opbrengsten
1

Bedrag

Rechten grafdelven

€ 165.340

2

Rechten grafverhuur

€ 209.380

3

Rechten bijzet urnen

€ 30.960

4

Rechten plaatsen gedenktekens

€ 7.847
€ 413.527

Totaal Opbrengsten

Totaaloverzicht

Bedrag

Totaal kosten

€ 571.366

Totaal opbrengsten

€ 413.527
72%

Kostendekkendheidspercentage

De tarieven voor de lijkbezorging zijn tot stand gekomen op basis van een analyse naar de kostendekkendheid van
het product. Hierbij wordt stapsgewijs toegegroeid (stijging van 5% per jaar) naar een kostendekkend tarief.
Het onderhoud van de begraafplaats valt onder het onderhoud openbare ruimte. De kwaliteit van het onderhoud
is vastgesteld in het IBOR-beleidsplan. Voor begraafplaatsen wordt kwaliteitsniveau C gehanteerd.
Voorstellen kostendekkendheid
1. De tarieven van de lijkbezorging met gemiddeld 5% laten stijgen bovenop de indexering.
In de beheervisie begraafplaatsen is vastgesteld dat de tarieven stapsgewijs verhoogd worden met 5% per jaar
gedurende zes jaren vanaf 2016. Dit leidt in 2021 tot een extra opbrengst van € 22.650 welke is meegenomen in de
indexering.
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3.4.3 Scheepvaartrechten
Onder de naam “haven- en kadegeld” wordt een recht geheven ter zake van het innemen van een ligplaats. Onder
de naam “opslaggeld” wordt een recht geheven ter zake van opslag van zaken.
Berekening kostendekkendheid scheepvaartrechten
Taakveld Kosten

Bedrag

2.3

Recreatieve havens

€ 50.583

2.4

Economische havens en waterwegen

€ 74.857

0.4

Overhead

€ 37.682

0.8

BTW

€ 3.898
€ 167.020

Totaal Kosten

Opbrengsten

Bedrag

Haven-, kade- en opslaggeld

€ 162.026
€ 162.026

Totaal Opbrengsten

Totaaloverzicht

Bedrag

Totaal kosten

€ 167.020

Totaal opbrengsten

€ 162.026
97%

Kostendekkendheidspercentage

De tarieven zijn tot stand gekomen op basis van de kosten van het product. Er vindt een onderzoek plaats over hoe
verder wordt gegaan met de exploitatie van de haven, hiervoor wordt een nieuw onderhoudsplan opgesteld. In
afwachting van deze plannen worden de havengelden niet geïndexeerd. Er wordt wel een andere aanpassing
gedaan.
Voorstellen tot aanpassing van de verordening
H. Het tarief voor een half vol schip laten vervallen
I. Het abonnementstarief per jaar vaststellen op € 7,50 per ton laadvermogen.
Om het abonnementstarief aantrekkelijker te maken wordt dit tarief verlaagd van € 36,58 per jaar naar € 7,50 met
een minimum van € 15.000. Het is alleen nog mogelijk om een tarief voor het hele jaar af te sluiten. Het
abonnement werd voorheen niet gebruikt omdat het losse tarief voordeliger was. Tevens vervalt het “half vol”
tarief. Deze aanpassingen hebben geen effect op de geraamde opbrengsten.
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3.4.4 Aanlegrechten uitweg
Onder de naam “aanlegrechten uitweg” wordt een recht geheven wegens het door of vanwege de gemeente
realiseren van een uitweg van een gebouw of particulier terrein.
Berekening kostendekkendheid aanlegrechten uitweg
Taakveld

Kosten

2.1

Aanleg uitweg

Bedrag
€ 45.310
€ 45.310

Totaal Kosten

Opbrengsten
2.1

Bedrag

Aanlegrechten uitweg

€ 45.310
€ 45.310

Totaal Opbrengsten

Totaaloverzicht

Bedrag

Totaal kosten

€ 45.310

Totaal opbrengsten

€ 45.310
100%

Kostendekkendheidspercentage

Voorstellen tot aanpassing van de verordening
J. De tarieven voor de aanlegrechten uitweg opnieuw vaststellen op basis van de aanbesteding.
In 2020 heeft een aanbesteding plaatsgevonden van het civieltechnische contract. Op basis hiervan zijn de tarieven
aangepast. De aanpassingen hebben geen invloed op de opbrengst.
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3.4.5 Telecommunicatierechten
Onder de naam “telecommunicatierechten” wordt een recht geheven wegens het door of vanwege de
telecommunicatiebedrijven realiseren van kabels en of leidingen in openbare gronden.
Berekening kostendekkendheid telecommunicatierechten
Taakveld Kosten

Bedrag

2.1

Kabels en leidingen

€ 56.880

2.1

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

€ 43.199

0.4

Overhead

€ 30.643
€ 130.722

Totaal Kosten

Opbrengsten

Bedrag

Telecommunicatierechten

€ 70.000
€ 70.000

Totaal Opbrengsten

Totaaloverzicht

Bedrag

Totaal kosten

€ 130.722

Totaal opbrengsten

€ 70.000
54%

Kostendekkendheidspercentage

Het heffen van de rechten is gebaseerd op de Telecommunicatiewet/Gemeentewet. Volgens beide wetten mag de
gemeente zowel voor geplande werkzaamheden waarvoor een toestemming is afgegeven als voor
werkzaamheden in het kader van calamiteiten uitvoerings- , onderhouds-, beheer- en degeneratiekosten in
rekening brengen. Het betreft dan werkzaamheden voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels
van de telecommunicatiebedrijven in openbare gronden.
De belastingverordening heeft betrekking op 2 kostensoorten namelijk beheerkosten en degeneratiekosten.
Beheerkosten zijn de kosten die de gemeente in rekening brengt voor de voorinspectie van het tracé, het toezicht
op de werkzaamheden en de inspectie na oplevering van het werk, inclusief administratieve werkzaamheden.
Degeneratiekosten zijn de kosten die de gemeente in rekening brengt voor de vermindering van de levensduur van
de aanwezige verharding en ondergrond ten gevolge van de uitvoering van de kabelwerkzaamheden in de
openbare grond. Door het leggen van kabels in de grond wordt bijvoorbeeld de stoep opengelegd, hierdoor moet
deze eerder vervangen worden.
Het tarief voor de beheerkosten is gebaseerd op een berekening van het aantal uren dat de gemeente gemiddeld
aan een werk besteed. De degeneratiekosten zijn herleid uit de “Richtlijn tarieven (graaf)- werkzaamheden
telecom” uit 2004. Nadien zijn deze tarieven jaarlijks geïndexeerd door de gemeente. Voor 2021 zijn de tarieven
ook geïndexeerd.
Naast de verordening worden er ook nog leges geheven voor het in behandeling nemen van een melding van een
werk. Deze zijn opgenomen in de legestabel.
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3.4.6 Rioolaansluitrechten
Onder de naam “aansluitrecht riolering” wordt een recht geheven ten aanzien van het genot van door het college
van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen verstrekte dienstverlening in verband met het tot stand
brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op het openbaar riool.
Berekening kostendekkendheid rioolaansluitrechten
Taakveld Kosten

Bedrag

0.8

BTW / BCF

€ 18.404

7.2

Nieuwe rioolaansluitingen

€ 87.640
€ 106.044

Totaal Kosten

Opbrengsten

Bedrag

Rioolaansluitrechten

€ 106.044
€ 106.044

Totaal Opbrengsten

Totaaloverzicht

Bedrag

Totaal kosten

€ 106.044

Totaal opbrengsten

€ 106.044
100%

Kostendekkendheidspercentage

Voor een aanvraag voor een gemeentelijke rioolaansluiting wordt sinds 2015 gewerkt met een vast tarief (onder
nadere voorwaarden). Daarmee wordt rechtsgelijkheid nagestreefd voor aanvragers. De kosten zijn daardoor niet
afhankelijk van de ligging van de riolering waardoor de ene aanvrager slechts een klein bedrag zou hoeven te
betalen en zijn overbuurman een groot bedrag. Dit vanwege het feit dat de afstand tot de riolering van grote
invloed is op de prijs van de aansluiting. Omdat veruit de meeste perceelgrenzen gelegen zijn binnen 10 meter van
het hoofdriool is de grens van het vast bedrag op 10 meter gesteld. Voor bijzondere gevallen die meer dan 10
meter nodig hebben met een vast tarief per extra strekkende meter gerekend. De tarieven zijn voor 2021
geïndexeerd.
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3.5 LEGES
In tegenstelling tot de andere leges, rechten en heffingen mag er binnen de titels leges sprake zijn van
kruissubsidiëring. Dus alleen op titel en totaalniveau mogen de geraamde opbrengsten de kosten niet
overschrijden.
Kruissubsidiëring
Kruissubsidiëring is alleen toegestaan binnen de titels.
o Totale legesverordening max 100% kostendekkend
o EDR-diensten leges max 100% kostendekkend
o WABO-leges max 100% kostendekkend
o Algemene diensten max 100% kostendekkend
3.5.1 Titel 1 Algemene Dienstverlening
De hoofdstukindeling is gebaseerd op de modelverordening VNG. Hierdoor zijn de hoofdstukken 5, 6, 14 en 15
vervallen, deze worden niet meer gebruikt in de modelverordening. Daarnaast worden de hoofdstukken 11
Huisvestingswet 2014 en 13 Gemeentegarantie door de gemeente niet gebruikt.
Berekening kostendekkendheid
Titel 1 Algemene dienstverlening

Taakveld

hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

€ 128.170

hoofdstuk 2

Reisdocumenten

hoofdstuk 3

Rijbewijzen

hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie
personen

hoofdstuk 5

Overhead Totale Kosten Totale opbrengsten Kostendekking
€ 71.643

€ 199.813

€ 174.609

87%

€ 223.536

€ 60.240

€ 283.776

€ 254.418

90%

€ 298.765

€ 120.030

€ 418.795

€ 409.571

98%

€ 32.884

€ 17.228

€ 50.112

€ 47.938

96%

(Vervallen)

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk 6

(Vervallen)

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk 7

Bestuursstukken

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

€ 71.277

€ 12.823

€ 84.100

€ 72.987

87%

hoofdstuk 10 Gemeentearchief Sittard-Geleen

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk 12 Leegstandswet

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk 14 (Vervallen)

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk 15 (Vervallen)

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk 16 Kansspelen

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk 17 Telecommunicatie

€ 56.488

€ 11.781

€ 68.269

€ 30.854

45%

hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

€ 134.556

€ 44.626

€ 179.182

€ 103.695

58%

hoofdstuk 19 Diversen
hoofdstuk 20 Kinderopvang
Kostendekking Titel 1

€0

€0

€0

€0

0%

€ 12.749

€ 2.942

€ 15.691

€ 5.114

33%

€ 958.425

€ 341.313

€ 1.299.738

€ 1.099.186

85%

De kostendekkendheid van de gebruikte hoofdstukken ligt net als in 2020 op 85%. Er is weinig ruimte om de
tarieven te verhogen omdat de opbrengsten voornamelijk gegenereerd worden door paspoorten en rijbewijzen.
Deze tarieven zijn momenteel gelijk aan de maximaal toegestane hoogte.
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Onderstaand een korte toelichting per hoofdstuk.
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
De tarieven van de huwelijken zijn vrij te bepalen door de gemeente, de tarieven zijn dan ook geïndexeerd. Voor
wat betreft de uittreksels Burgerlijke Stand zijn de tarieven wettelijk bepaald. Binnen het hoofdstuk Burgerlijke
Stand wordt kruissubsidiëring toegepast, waarbij de huwelijkstarieven het tekort op de uittreksels compenseert
tot een algehele kostendekkendheid van 87%.
Voorstellen tot beleidsmatige aanpassing van de verordening
K. Toevoegen van artikelen inzake de annulering van een huwelijk
Er waren geen artikelen opgenomen indien een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een
geregistreerd partnerschap in een huwelijk werd geannuleerd. De gemeente maakt vóór de voltrekking van een
huwelijk, omzetting of registratie van een partnerschap wel al kosten, daarom worden onderstaande bepalingen
opgenomen in de legestabel.
Artikel
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3

Omschrijving
Als de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of
omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk,
ongeacht de oorzaak wordt geannuleerd, worden voor de verrichte
werkzaamheden leges in rekening gebracht, dit artikel geldt niet voor
1.1.5
a. tot een maand voor de huwelijks- of registratiedatum worden de
betaalde leges gerestitueerd, verminderd met een bedrag van
b. binnen een maand voor de huwelijks- of registratiedatum worden
betaalde de leges gerestitueerd, verminderd met een bedrag van
c. indien niet is geannuleerd en betrokkenen niet zijn verschenen op de
geplande datum en tijdstip, worden de betaalde leges niet
gerestitueerd.

Tarief 2021

€ 100,00
€ 200,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en hoofdstuk 3 rijbewijzen
De tarieven voor deze documenten zijn wettelijk gemaximeerd, de nieuwe tarieven voor 2021 worden in het
laatste kwartaal van 2020 bekend gemaakt. De leges voor het uitreiken van het formulier gezondheidsverklaring
ten behoeve van het rijbewijs wordt gelijk getrokken met de kosten die het CBR berekent voor de verstrekking van
een papieren gezondheidsverklaring aan inwoners. Bij het CBR is een papieren gezondheidsverklaring € 10,duurder dan het digitaal kopen en indienen bij het CBR.
Dat betekent dat de leges voor het uitreiken van het formulier van € 7,25 naar € 10,00 gaat.
Overigens is het uitreiken van het formulier gezondheidsverklaring geen wettelijke taak van de gemeente maar
een dienst voor onze inwoners.
De kosten bestaan voornamelijk uit personele kosten om de dienstverlening aan de inwoners te kunnen verlenen.
De kostendekkendheid van de reisdocumenten en rijbewijzen is nagenoeg gelijk gebleven.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Onder deze verstrekkingen vallen de uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP). De tarieven zijn
geïndexeerd. De kosten bestaan voornamelijk uit personele kosten om de dienstverlening aan de inwoners te
kunnen verlenen.
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Hoofdstuk 7 Bestuursstukken en hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
De hoofdstukken worden nauwelijks gebruikt, er zijn daarom geen opbrengsten en kosten geraamd in de
begroting.
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
Onder dit hoofdstuk zijn opgenomen de Verklaringen omtrent Gedrag (VOG’s) en overige verstrekkingen
(legalisaties). Het tarief voor een Verklaring omtrent Gedrag is wettelijk bepaald, waarbij de vergoeding ten gunste
van de gemeente € 7,50 per aanvraag bedraagt. Dit tarief dekt 63% van de kosten. De tarieven van de overige
verstrekkingen zijn vrij door de gemeente te bepalen. Deze tarieven liggen in lijn met andere gemeenten.
De kostendekkendheid van de Verklaring omtrent Gedrag wordt gecompenseerd door de overige verstrekkingen,
waarmee een totale kostendekkendheid bereikt wordt van 87%.
Hoofdstuk 10 Historisch archief
Onder dit hoofdstuk vallen de diensten van het historisch archief van de gemeente.
De diensten onder dit hoofdstuk vallen grotendeels onder de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who). In
deze wet staat dat voor hergebruik van overheidsinformatie alleen de marginale verstrekkingskosten kunnen
worden doorberekend. Dit betreft de marginale kosten van vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding van de
informatie.
De gemeente/overheid produceert informatie met een bepaald doel. Deze informatie mag opnieuw worden
gebruikt. Ook voor een ander doel dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Dit heet hergebruik van
overheidsinformatie.
De Who is van toepassing op verzoeken voor hergebruik van informatie, neergelegd in documenten berustend bij
een met een publieke taak belaste instelling, met uitzondering van:
x informatie die niet openbaar is op grond van de wet;
x informatie waarop rechten van derden rusten, bijv. auteursrechten
x informatie die betrekking heeft op openbare persoonsgegevens waarvan hergebruik onverenigbaar is met de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
De Who stelt dat de aanvrager op de hoogte moet zijn van de kosten die zijn aanvraag met zich meebrengt,
daarom wordt conform de modelverordening van de VNG de aanvrager de mogelijkheid geboden om een
prijsopgave te vragen van de kosten. Omdat een prijsopgave geven van elke kopie niet doelmatig is, is ook de prijs
per kopie opgenomen in de legestabel.
Gezien de minimale opbrengsten van dit hoofdstuk zijn deze opbrengsten niet apart begroot.
Hoofdstuk 12 Leegstandswet en hoofdstuk 16 Kansspelen
Gezien de minimale opbrengsten van deze hoofdstukken zijn er geen aparte budgetten begroot.
Hoofdstuk 17 Telecommunicatie
Onder dit artikel vallen de vergunningen voor het leggen, instandhouden en opruimen van kabels en leidingen in
de gemeentegrond.
Naast de leges worden er ook rechten geheven voor de beheer- en degeneratiekosten, zie paragraaf 3.4.5.
Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
Dit hoofdstuk in de legestabel heeft betrekking op ontheffingen, gehandicaptenparkeerkaarten en het plaatsen
van borden wegsleepregeling bij of voorafgaande aan evenementen.
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De kosten voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart bestaan uit personele kosten en de kosten van de
medische advisering door de GGD. De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig. Alleen in gevallen
waarin uit eerder onderzoek is gebleken dat de medische situatie niet zal verbeteren, is bij verlenging van de
gehandicaptenparkeerkaart geen onderzoek meer nodig. Dit is landelijk geregeld in de ‘Regeling
gehandicaptenparkeerkaart’. Binnen het Sociaal Domein wordt door de klant niet betaald voor de sociaal medische
adviezen. De kosten voor de sociaal medische adviezen voor de gehandicaptenparkeerkaart worden daarom niet
doorberekend aan de inwoner. De personeelskosten inzake het verstrekken van de gehandicaptenparkeerkaart
worden volledig gedekt uit de leges. Doordat de kosten voor sociaal medische adviezen niet worden doorberekend
aan de inwoner is de kostendekkendheid van deze dienst laag.
De kostendekkendheid van de gehandicaptenparkeerkaart wordt gecompenseerd door de parkeerontheffingen
waarmee een totale kostendekkendheid bereikt kan worden van 58% (2020 57%).

Hoofdstuk 19 Diversen
Onder dit hoofdstuk vallen de diensten tot het verstrekken van afschriften, kopieën ed. welke informatie niet in
het historisch archief is.
Ook de diensten onder dit hoofdstuk vallen grotendeels onder Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who),
wat betekent dat de leges maximaal de marginale kosten van vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding van
de informatie mag zijn.
Gezien de minimale opbrengsten van dit hoofdstuk zijn deze opbrengsten niet apart begroot.
Hoofdstuk 20 Kinderopvang
Op basis van artikel 1.45 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen moet sinds 2010 iemand
die een kindercentrum of gastouderbureau wil beginnen, daarvoor een aanvraag doen bij het college van de
gemeente waar de opvang plaatsvindt. Voor het toekennen van een vergunning maakt de gemeente kosten, de
gemeente mag deze kosten verhalen op de aanvrager.
3.5.2 Titel 2 Dienstverlening fysieke leefomgeving
Berekening kostendekkendheid
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning
hoofdstuk

Taakveld

Overhead

Totale
Kosten

Totale
opbrengsten Kostendekking

1

Begripsomschrijvingen

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk

2

Vooroverleg/beoordeling
conceptaanvraag

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk

3

Omgevingsvergunning

€ 1.516.674

€ 663.412

€ 2.180.086

€ 2.152.402

99%

hoofdstuk

4

Vermindering

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk

5

Teruggaaf

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk

6

Intrekking omgevingsvergunning

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk

7

€0

€0

€0

€0

hoofdstuk

8

€0

€0

€0

€0

hoofdstuk

9

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk

10 In deze titel niet benoemde beschikking

€0

€0

€0

€0

0%

€ 1.516.674

€ 663.412

€ 2.180.086

€ 2.152.402

99%

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg
van wijziging project
Bestemmingswijzigingen zonder
activiteiten
Aansluiten gemeenteriool

Kostendekking Titel 2

0%
0%

In 2016 is besloten om de tarieven voor de omgevingsvergunningen kostendekkend te maken. Daarbij zijn tarieven
verhoogd en uitgaven verlaagd. Op 13 september 2018 is de Raad akkoord gegaan met de aanschaf van de VTHinformatievoorziening, een adequaat digitaal informatiesysteem ten behoeve van Vergunningverlening, Toezicht
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en Handhaving dat een belangrijk onderdeel vormt van de implementatie van de omgevingswet. De daarmee
samenhangende uitgaven werken door in de uitgaven vergunningverlening (administratieve benodigdheden) bij de
titels 3.5.2 en 3.5.3. De kosten die nu begroot staan bij hoofdstuk 3 omgevingsvergunning hebben betrekking op
geheel titel 2. De tarieven voor 2021 zijn geïndexeerd met 2,5% en verwerkt in het budget opbrengsten.
3.5.3 Titel 3 Dienstverlening Europese Dienstenrichtlijnen
De hoofdstukindeling is gebaseerd op de modelverordening VNG. De hoofdstukken 4 Huisvestingswet 2014 en 5
Marktstandplaatsen worden door de gemeente niet gebruikt. Voor marktstandplaatsen is er een aparte
verordening marktgelden.
Berekening kostendekkendheid
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Taakveld

Overhead

Totale
Kosten

hoofdstuk

1

Horeca

€ 40.917

€ 11.951

€ 52.868

€ 38.983

74%

hoofdstuk

2

Organiseren evenementen of markten

€ 40.414

€ 14.837

€ 55.251

€ 10.979

20%

hoofdstuk

3

Seksbedrijven

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk

4

Huisvestingswet 2014

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk

5

Marktstandplaatsen

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk

6

Winkeltijdenwet

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk

7

Overige vergunningverlening

€0

€0

€0

€0

0%

hoofdstuk

8

Openbare orde

Kostendekking Titel 3

Totale
opbrengsten Kostendekking

€ 19.834

€ 6.303

€ 26.137

€ 5.637

22%

€ 101.165

€ 33.091

€ 134.256

€ 55.599

41%

Titel 3 is een klein onderdeel van de legesverordening wat voor een grootdeel bestaat uit horeca- en
evenementenvergunningen. Vanwege de maatschappelijke betekenis ervan is dit bij de gemeente Sittard-Geleen
en veel andere gemeenten niet kostendekkend.
Hoofdstuk 1 Horeca
Dit hoofdstuk in de legestabel heeft betrekking op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet.
De tarieven voor de horecavergunningen zijn grotendeels opgebouwd uit personele kosten en overhead.
Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen en markten
Dit hoofdstuk in de legestabel heeft betrekking op het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning
voor het organiseren van een evenement. De tarieven voor het organiseren van evenementen en markten zijn zo
goed als volledig opgebouwd uit personele kosten en overhead. Met markten wordt hier onder andere een
snuffelmarkt bedoeld, de reguliere week- en jaarmarkten vallen niet onder dit hoofdstuk maar onder de separate
marktgeldverordening.
Voorstellen tot beleidsmatige aanpassing van de verordening
L. Toevoegen van het evenement vechtsportwedstrijd of gala

3.2.1.7

een vechtsportwedstrijd of -gala als bedoeld in [artikel
2:24, tweede lid, onder g, van de Algemene
Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen]

Tarief € 131,80

In de modelverordening van de VNG is er een nieuw artikel toegevoegd inzake een vechtsportwedstrijd of –gala.
Aangezien in onze gemeente deze evenementen ook voorkomen is dit artikel toegevoegd aan de legestabel. Een
vechtsportwedstrijd of galawedstrijd wordt nu apart opgenomen in de legestabel, voorgaande jaren viel dit
evenement onder een grootschalig evenement. Het tarief is gelijkgesteld aan het tarief voor een grootschalig
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evenement aangezien het een risicovol evenement is dat meer vooronderzoek vergt vanwege verhoogde
kwetsbaarheid op het gebied van openbare orde en veiligheid.
Hoofdstuk 3 Seksbedrijven
Gezien de minimale opbrengsten van dit hoofdstuk zijn deze opbrengsten niet apart begroot.
Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet
Dit hoofdstuk in de legestabel heeft betrekking op de winkeltijdenwet. Onder dit hoofdstuk vallen de leges voor
een ontheffing van de winkeltijdenwet. Bijvoorbeeld voor een avondwinkel. Gezien de minimale opbrengsten van
dit hoofdstuk zijn deze opbrengsten niet apart begroot.
Hoofdstuk 7 Overige bepalingen
Onder dit hoofdstuk vallen de vergunningen voor onder andere het gebruik van gemeentegrond.
Hoofdstuk 8 Openbare orde
Onder dit hoofdstuk vallen de vergunningen voor een ontheffing op grond van de APV en andere wettelijke
regelingen waarvoor geen ander tarief is opgenomen.
3.7.4 Totaaloverzicht Titel 1, 2 en 3
Onderstaand een overzicht van de gehele legesverordening, waarbij alleen de onderdelen met een berekend
kostendekkendheidspercentage zijn meegenomen. De kostendekkendheid van de totale legestabel is ongewijzigd
ten opzichte van 2020, namelijk 92%. Binnen de verschillende titels is er sprake van kruissubsidiering.

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3

Totale
Totale
Kosten Opbrengsten Kostendekking

Taakveld

Overhead

Kostendekking Titel 1

€ 958.425

€ 341.313

€ 1.299.738

€ 1.099.186

85%

Kostendekking Titel 2

€ 1.516.674

€ 663.412

€ 2.180.086

€ 2.152.402

99%

Kostendekking Titel 3

€ 101.165

€ 33.091

€ 134.256

€ 55.599

41%

€ 2.576.264

€ 1.037.816

€ 3.614.080

€ 3.307.187

92%

Kostendekking totale tarieventabel
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Artikel 3
Maatstaf van
heffing

Artikel 2

Artikel

1

3

1

lid

34

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Verordening onroerende zaakbelastingen
Belastingobject
Voorwerp van de belasting
nieuw
Voorwerp van de belasting is een onroerende zaak
Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot
Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot
woning indien de waarde die op grond van
woning indien de waarde die op grond van
Hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende
Hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende
zaken is vastgesteld voor die onroerende zaken in 3 zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in
hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van
hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van
die onroerende zaak, die dienen tot woning dan
die onroerende zaak, die dienen tot woning dan
wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
De heffingsmaatstaf is de op de voet van
De heffingsmaatstaf is de op de voet van
hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende
hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende
zaken voor de onroerende zaak vastgestelde
1 zaken voor de onroerende zaak vastgestelde
waarde voor het tijdvak waarbinnen het in artikel
waarde voor het kalenderjaar, bedoeld in artikel
1.
1 bedoelde kalenderjaar valt.

TEKSTUELE WI J ZI G INGEN VERO RDEN ING E N (E X C LU S I E F LE GE S T ABE L)

4 . VERGEL I J KI NGS T A B E L L EN

wijziging VNG
modelverordening

Reden aanpassing

Artikel 4
Vrijstellingen

Artikel

1k

1a

2

lid
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Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Als voor een onroerende zaak geen waarde is
Indien met betrekking tot een onroerende zaak
vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de
geen waarde is vastgesteld op de voet van
Wet waardering onroerende zaken wordt de
hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende
heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald
zaken wordt de heffingsmaatstaf van die
2
met overeenkomstige toepassing van het
onroerende zaak bepaald met overeenkomstige
bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18, en
toepassing van het bepaalde bij of krachtens de
20, tweede lid, van de Wet waardering
artikelen 17, 18, en 20, tweede lid, van de Wet
onroerende zaken.
waardering onroerende zaken.
voor de land of bosbouw bedrijfsmatig
ten behoeve van de land of bosbouw
geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede
bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond,
begrepen de open grond, alsmede de ondergrond
daaronder mede begrepen de open grond,
1a van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend
alsmede de ondergrond van glasopstanden, die
wordt voor de kweek of teelt van gewassen,
bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of
zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem
teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond
te gebruiken;
als voedingsbodem te gebruiken;
straatmeubilair, waaronder begrepen alle
straatmeubilair, waaronder begrepen alle
zodanige gebouwde eigendommen – niet zijnde
zodanige gebouwde eigendommen – niet zijnde
gebouwen – welke zijn geplaatst ten gerieve of in
gebouwen – welke zijn geplaatst voor het belang
het belang van het publiek, ten dienste van het
1k van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter
verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals
verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten,
lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden,
verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten,
monumenten, fonteinen, banken, abri’s, hekken
fonteinen, banken, abri’s, hekken en palen;
en palen;
Reden aanpassing

Artikel 5
Belastingtarieven

Artikel

3

2

1

3

2

lid
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Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel
De vrijstelling voor de in onderdeel j van het
j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken
eerste lid bedoelde onroerende zaken voor de
voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover
2 eigenarenbelasting geldt niet voor zover de
de gemeente van die zaken niet het genot heeft
gemeente van die zaken niet het genot heeft
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.
In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de
In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de
bepaling van de heffingsmaatstaf voor de
bepaling van de heffingsmaatstaf van de
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de
3
waarde van gedeelten van de onroerende zaak die
waarde van gedeelten van de onroerende zaken
in hoofdzaak dienen tot woning dan wel in
die in hoofdzaak dienen tot woning dan wel in
hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
het tarief van de belasting bedraagt een
het tarief bedraagt een percentage van de
1 percentage van de heffingsmaatstaf. Het
heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
percentage bedraagt voor:
Belastingbedragen van minder dan €5,00 worden
nieuw
2
niet geheven.
Voor de toepassing van het vorige lid worden de
nieuw
3 op één aanslagbiljet verenigde aanslagen
aangemerkt als één belastingbedrag.
invoering minimum
aanslagbedrag BsGW
breed

Reden aanpassing

Artikel 7
Termijnen van
betaling

Artikel

a

1

lid
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Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden
betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen als
1 eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van
volgt worden betaald:
het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn
een maand later;
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 en het bedrag daarvan niet
Bij niet automatische incasso:
hoger is dan € 20.000,- en zolang de verschuldigde
In twee gelijke termijnen, waarvan de eerste
bedragen door middel van automatische incasso
vervalt op de laatste dag van de maand volgend
2 kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen
op de maand die in de dagtekening van het
moeten worden betaald in zoveel gelijke
aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een
termijnen als er na de maand van dagtekening van
maand later;
het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in
het kalenderjaar overblijven, met dien verstande
dat het aantal termijnen ten minste vier en ten
hoogste tien bedraagt;
Uitbreiding
automatische incasso

Reden aanpassing

Artikel

3

2

b

lid
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Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Bij automatische incasso:
Betaling van de termijnen zoals bedoeld in de
In zoveel gelijke termijnen als er na de maand van
leden 1 en 2 is mogelijk via automatische incasso,
dagtekening van het aanslagbiljet nog niet
mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de
geëindigde maanden in het kalenderjaar
3
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
overblijven, met dien verstande dat het aantal
Belastingsamenwerking Gemeenten en
termijnen tenminste vier en maximaal tien
Waterschappen (BsGW);
bedraagt.
In afwijking van het eerste lid, letter b geldt, dat
de aanslagen moeten worden betaald in 2 gelijke
betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de
op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
4
op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
bedrag van deze aanslag, meer is dan € 20.000,00.
De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de
maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de
tweede termijn een maand later;
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
op de in de vorige leden gestelde termijnen.
Reden aanpassing

Artikel 7
Belastingtarieven

Artikel 3

1

Artikel 2
belastbaar feit

1

1

2

lid

Artikel
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Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
Onder de naam ‘belastingen op roerende woon en
Onder de naam ‘belastingen op roerende woon en
bedrijfsruimten’ worden ter zake van binnen de
bedrijfsruimten’ worden ter zake van binnen de
gemeente gelegen ruimten twee belastingen
gemeente gelegen ruimten twee directe
geheven:
belastingen geheven:
a. een belasting van degene bij het begin van het
a. een gebruikersbelasting van degene bij het
kalenderjaar een bedrijfsruimte al dan niet
begin van het kalenderjaar een bedrijfsruimte al
krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of
dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht
persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen:
of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen:
gebruikersbelasting;
gebruikersbelasting;
b. een belasting van degene die bij het begin van
b. een eigenarenbelasting van degene die bij het
het kalenderjaar van een ruimte het genot heeft
begin van het kalenderjaar van een ruimte het
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht,
genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt
verder te noemen: eigenarenbelasting.
recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.
Bij de gebruikersbelasting wordt:
Bij de gebruikersbelasting wordt:
a. gebruik door degene aan wie een deel van een
a. gebruik door degene aan wie een deel van een
bedrijfsruimte in gebruik is gegeven, aangemerkt
bedrijfsruimte in gebruik is gegeven, aangemerkt
als gebruik door degene die dat deel in gebruik
als gebruik door degene die dat deel in gebruik
heeft gegeven;
2 heeft gegeven;
b. het ter beschikking stellen van een
b. het ter beschikking stellen van een
bedrijfsruimte voor volgtijdelijk gebruik
bedrijfsruimte voor volgtijdig gebruik aangemerkt
aangemerkt als gebruik door degene die die
als gebruik door degene die die ruimte ter
ruimte ter beschikking heeft gesteld.
beschikking heeft gesteld.
Belastingobject
Voorwerp van de belasting
Voorwerp van de belasting is een woon- of
nieuw
bedrijfsruimte
het tarief van de belasting bedraagt een
het tarief bedraagt een percentage van de
1 percentage van de heffingsmaatstaf. Het
heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
percentage bedraagt voor:
tekstuele wijzigingen

Reden aanpassing

Artikel 9
Termijnen van
betaling

Artikel

a

1

3

2

lid
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Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Belastingbedragen van minder dan €5,00 worden
nieuw
2
niet geheven.
Voor de toepassing van het vorige lid worden de
nieuw
3 op één aanslagbiljet verenigde aanslagen
aangemerkt als één belastingbedrag.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden
betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen als
1 eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van
volgt worden betaald:
het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn
een maand later;
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 en het bedrag daarvan niet
Bij niet automatische incasso:
hoger is dan € 20.000,- en zolang de verschuldigde
In twee gelijke termijnen, waarvan de eerste
bedragen door middel van automatische incasso
vervalt op de laatste dag van de maand volgend
2 kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen
op de maand die in de dagtekening van het
moeten worden betaald in zoveel gelijke
aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een
termijnen als er na de maand van dagtekening van
maand later;
het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in
het kalenderjaar overblijven, met dien verstande
dat het aantal termijnen ten minste vier en ten
hoogste tien bedraagt;
Uitbreiding
automatische incasso

invoering minimum
aanslagbedrag BsGW
breed

Reden aanpassing

Artikel 1
Definities

Artikel

c

3

2

b

lid
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Verordening afvalstoffenheffing
perceel: een perceel ten aanzien waarvan
krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet
vervallen, opgenomen in nieuw artikel 3
milieubeheer een verplichting tot het inzamelen
van huishoudelijk afval geldt;

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Bij automatische incasso:
Betaling van de termijnen zoals bedoeld in de
In zoveel gelijke termijnen als er na de maand van
leden 1 en 2 is mogelijk via automatische incasso,
dagtekening van het aanslagbiljet nog niet
mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de
geëindigde maanden in het kalenderjaar
3
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
overblijven, met dien verstande dat het aantal
Belastingsamenwerking Gemeenten en
termijnen tenminste vier en maximaal tien
Waterschappen (BsGW);
bedraagt.
In afwijking van het eerste lid, letter b geldt, dat
de aanslagen moeten worden betaald in 2 gelijke
betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de
op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als
het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
4
bedrag van deze aanslag, meer is dan € 20.000,00.
op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de
maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de
tweede termijn een maand later;
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
op de in de vorige leden gestelde termijnen.

wijziging VNG
modelverordening

Reden aanpassing

Artikel 3
Voorwerp van de
belasting

Artikel

lid

42

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2021
Tekst 2020
lid
1 Voorwerp van de belasting is een perceel.
Als perceel wordt aangemerkt:
a. de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16,
onder a, c, d en f, van de Wet waardering
onroerende zaken;
b. de roerende zaak, welke duurzaam aan een
plaats gebonden is;
c. een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde
roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd
nieuw
om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
2
d. een samenstel van twee of meer in onderdeel b
bedoelde roerende zaken of in onderdeel c
bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde
belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de
omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.
e. het binnen de gemeente gelegen deel van de in
onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in
onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een
in onderdeel d bedoeld samenstel.
Reden aanpassing

Artikel 6

Artikel 5.
Maatstaf van
heffing en
tarieven

Artikel 4
Belastingplicht

Artikel

2

1

lid
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Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2021
Tekst 2020
lid
De belasting wordt geheven van degene die in de
gemeente naar de omstandigheden beoordeeld
al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt
De belasting wordt geheven van degene die al dan
recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een
niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of
perceel ten aanzien waarvan krachtens de
persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel.
artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet
milieubeheer een verplichting tot het inzamelen
van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
1. De belasting wordt geheven:
a. per perceel per jaar en
b. naar de hoeveelheid huishoudelijk afval in
kilogram of frequentie en
c. naar het aantal malen ter lediging aanbieden
De belasting wordt geheven naar de maatstaven
van de inzamelmiddelen voor restafval
en de tarieven opgenomen in de bij deze
d. voor het milieupark naar de hoeveelheid
verordening behorende tarieventabel.
aangeboden afval per kilo.
De belasting wordt berekend naar de tarieven,
opgenomen in hoofdstuk I, II en III van de
tarieventabel, met inachtneming van de in de
tarieventabel gegeven aanwijzingen.
Belastingtijdvak
Belastingjaar
Met betrekking tot de belasting als genoemd
Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt
onder artikel 5 lid onderdelen a, b en c die per jaar
geheven is het belastingjaar gelijk aan het
worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het
kalenderjaar.
kalenderjaar.
Reden aanpassing

Artikel 8
Ontstaan van de
belastingschuld

Artikel

4

3

2

1

lid

nieuw

44

4

Belastingbedragen van minder dan €5,00 worden
niet geheven.

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Voor zover de belasting wordt geheven naar de
De belasting bedoeld in hoofdstuk I onderdelen
maatstaf, genoemd in artikel 4, eerste lid, aanhef
2.1 en 2.2 van de tarieventabel is verschuldigd bij
en onderdeel a, is zij verschuldigd bij het begin van 1
het begin van het belastingjaar of, zo dit later is,
het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de
bij de aanvang van de belastingplicht.
aanvang van de belastingplicht.
Indien de belastingplicht in de loop van het
Indien de belastingplicht in de loop van het
belastingtijdvak aanvangt, is de belasting, voor
belastingjaar aanvangt, is de belasting, voor zover
zover zij wordt geheven naar de maatstaf,
zij wordt geheven naar de maatstaven genoemd
genoemd in Hoofdstuk I, onderdeel 2. van de
in Hoofdstuk I, onderdelen 2.1 en 2.2. van de
tarieventabel, verschuldigd voor zoveel twaalfde
2 tarieventabel, verschuldigd voor zoveel twaalfde
gedeelten van het over het gehele heffingstijdvak
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde
verschuldigde bedrag als er in het
belasting als er in dat jaar, na aanvang van de
belastingtijdvak, na aanvang van de
belastingplicht, nog volle kalendermaanden
belastingplicht, nog volle kalendermaanden
overblijven.
overblijven.
Indien de belastingplicht in de loop van een
Indien de belastingplicht in de loop van een
belastingtijdvak eindigt, wordt op verzoek naar
belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op
tijdsgelang ontheffing verleend van de belasting,
ontheffing van de belasting, voor zover zij wordt
voor zover zij wordt geheven naar de maatstaf,
geheven naar de maatstaven, genoemd in
genoemd in Hoofdstuk I, onderdeel 2. van de
Hoofdstuk I, onderdelen 2.1 en 2.2. van de
tarieventabel. De ontheffing beloopt zoveel
3
tarieventabel. De ontheffing beloopt zoveel
twaalfde gedeelten van het over het gehele
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
belastingtijdvak verschuldigde bedrag als er in het
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het
belastingtijdvak, na het einde van de
einde van de belastingplicht, nog volle
belastingplicht, nog volle kalendermaanden
kalendermaanden overblijven.
overblijven.
invoering minimum
aanslagbedrag BsGW
breed

Reden aanpassing

Artikel 9
Termijnen van
betaling

Artikel

1

5

5

lid
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Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Voor de toepassing van het vorige lid worden de
nieuw
5 op één aanslagbiljet verenigde aanslagen
aangemerkt als één belastingbedrag.
De belasting bedoeld in Hoofdstuk I, met
De belasting bedoeld in Hoofdstuk I, Hoofdstuk II
uitzondering van de onderdelen 2.1 en 2.2
van de tarieventabel is verschuldigd bij de
7 alsmede Hoofdstuk II en Hoofdstuk III van de
aanvang van de dienstverlening.
tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van
de dienstverlening.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de
Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen als
1 eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgt worden betaald:
volgend op de maand die in de dagtekening van
het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn
een maand later;
Uitbreiding
automatische incasso

wijziging VNG
modelverordening

Reden aanpassing

Artikel

b

a

lid

46

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
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 en het bedrag daarvan niet
Bij niet automatische incasso:
hoger is dan € 20.000,- en zolang de verschuldigde
In twee gelijke termijnen, waarvan de eerste
bedragen door middel van automatische incasso
vervalt op de laatste dag van de maand volgend
2 kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen
op de maand die in de dagtekening van het
moeten worden betaald in zoveel gelijke
aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een
termijnen als er na de maand van dagtekening van
maand later;
het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in
het kalenderjaar overblijven, met dien verstande
dat het aantal termijnen ten minste vier en ten
hoogste tien bedraagt;
De belasting moet worden betaald ingeval de
Bij automatische incasso:
kennisgeving bedoeld in artikel 7, tweede lid:
In zoveel gelijke termijnen als er na de maand van
a. Mondeling wordt gedaan, op het moment van
dagtekening van het aanslagbiljet nog niet
het doen van de kennisgeving;
3
geëindigde maanden in het kalenderjaar
b. Schriftelijk wordt gedaan, op het moment van
overblijven, met dien verstande dat het aantal
het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval
termijnen tenminste vier en maximaal tien
van toezending daarvan, binnen één maand na
bedraagt.
dagtekening van de kennisgeving.
Reden aanpassing

Artikel 1
Definities

Artikel 10
Kwijtschelding

Artikel

2

4

3

2

lid

47

Verordening rioolheffing
Perceel: een roerende of onroerende zaak als
bedoeld in hoofdstuk III van de Wet WOZ of een
vervallen, opgenomen in nieuw artikel 4
roerende zaak of een zelfstandig gedeelte van een
roerende zaak in de zin van artikel 4;

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
In afwijking van het eerste lid, letter b geldt, dat
de aanslagen moeten worden betaald in 2 gelijke
Betaling van de termijnen zoals bedoeld in de
betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de
leden 1 en 2 en zoals bedoeld in lid 3, letter b, is
op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als
mogelijk via automatische incasso, mits wordt
het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
4 voldaan aan de voorwaarden van de
bedrag van deze aanslag, meer is dan € 20.000,00.
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en
maand volgend op de maand die in de
Waterschappen (BsGW).
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de
tweede termijn een maand later;
De belasting moet worden betaald ingeval de
kennisgeving bedoeld in artikel 6, tweede lid:
a. Mondeling wordt gedaan, op het moment van
het doen van de kennisgeving;
b. Schriftelijk wordt gedaan, op het moment van
het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval
van toezending daarvan, binnen één maand na
dagtekening van de kennisgeving.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
5
op de in de vorige leden gestelde termijnen.
op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt
Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt
kwijtschelding verleend conform de regeling
kwijtschelding verleend conform de regeling
kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021
Sittard-Geleen.
Sittard-Geleen.

wijziging VNG
modelverordening

Reden aanpassing

Artikel 9
Ontstaan van de
belastingschuld

Artikel
Artikel 4

lid

De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het
belastingjaar.

48

1

De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het
belastingjaar.

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2021
Tekst 2020
lid
Zelfstandige gedeelten
Voorwerp van de belasting
Indien gedeelten van een roerende zaak blijkens
hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk
geheel te worden gebruikt, wordt de belasting
geheven ter zake van elk als zodanig bestemd
vervallen
gedeelte, met dien verstande dat indien twee of
meer van die gedeelten tezamen als een geheel
worden gebruikt, deze als één perceel worden
aangemerkt.
1 Voorwerp van de belasting is een perceel.
Als perceel wordt aangemerkt:
a. de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III
van de Wet waardering onroerende zaken;
b. de roerende zaak, welke duurzaam aan een
plaats gebonden is;
c. een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde
roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd
om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
nieuw
2 d. een samenstel van twee of meer in onderdeel b
bedoelde roerende zaken of in onderdeel c
bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde
persoon in gebruik zijn en die, naar de
omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;
e. het binnen de gemeente gelegen deel van de in
onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in
onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een
in onderdeel d bedoeld samenstel.
invoering minimum
aanslagbedrag BsGW
breed

Reden aanpassing

Artikel 11
Termijnen van
betaling

Artikel

a

1

lid

49

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2021
Tekst 2020
lid
Belastingbedragen van minder dan €5,00 worden
2
niet geheven.
nieuw
Voor de toepassing van het vorige lid worden de
3 op één aanslagbiljet verenigde aanslagen
aangemerkt als één belastingbedrag.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden
betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen als
1 eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van
volgt worden betaald:
het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn
een maand later;
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 en het bedrag daarvan niet
Bij niet automatische incasso:
hoger is dan € 20.000,- en zolang de verschuldigde
In twee gelijke termijnen, waarvan de eerste
bedragen door middel van automatische incasso
vervalt op de laatste dag van de maand volgend
2 kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen
op de maand die in de dagtekening van het
moeten worden betaald in zoveel gelijke
aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een
termijnen als er na de maand van dagtekening van
maand later;
het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in
het kalenderjaar overblijven, met dien verstande
dat het aantal termijnen ten minste vier en ten
hoogste tien bedraagt;
Uitbreiding
automatische incasso

Reden aanpassing

Artikel

3

2

b

lid

50

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Bij automatische incasso:
Betaling van de termijnen zoals bedoeld in de
In zoveel gelijke termijnen als er na de maand van
leden 1 en 2 is mogelijk via automatische incasso,
dagtekening van het aanslagbiljet nog niet
mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de
geëindigde maanden in het kalenderjaar
3
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
overblijven, met dien verstande dat het aantal
Belastingsamenwerking Gemeenten en
termijnen tenminste vier en maximaal tien
Waterschappen (BsGW);
bedraagt.
In afwijking van het eerste lid, letter b geldt, dat
de aanslagen moeten worden betaald in 2 gelijke
betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de
op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
4
op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
bedrag van deze aanslag, meer is dan € 20.000,00.
De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de
maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de
tweede termijn een maand later;
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
op de in de vorige leden gestelde termijnen.
Reden aanpassing

Artikel 8
Ontstaan van de
belastingschuld

Artikel

4

3

2

lid

nieuw

51

4

Belastingbedragen van minder dan €5,00 worden
niet geheven.

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Verordening Hondenbelasting
Indien de belastingplicht in de loop van het jaar
Indien de belastingplicht in de loop van het jaar
aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop
aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop
van het jaar toeneemt, is de belasting,
van het jaar toeneemt, is de belasting,
respectievelijk de hogere belasting ter zake van
respectievelijk de hogere belasting ter zake van
het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor
het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor
2
zoveel twaalfde gedeelten van de voor het jaar
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in het jaar, na de
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de
aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de
aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de
toename van het aantal honden, nog volle
toename van het aantal honden, nog volle
kalendermaanden overblijven.
kalendermaanden overblijven.
Als de belastingplicht in de loop van het
Als de belastingplicht in de loop van het
belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in
belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in
de loop van het belastingjaar vermindert, wordt
de loop van het jaar vermindert, wordt op
op schriftelijk verzoek ontheffing verleend voor
schriftelijk verzoek ontheffing verleend voor
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
zoveel twaalfde gedeelten van de voor het jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het
verschuldigde belasting als er in het jaar, na het
einde van de belastingplicht respectievelijk de
3 einde van de belastingplicht respectievelijk de
vermindering van het aantal honden, nog volle
vermindering van het aantal honden, nog volle
kalendermaanden overblijven. Het verzoek wordt
kalendermaanden overblijven. Het verzoek wordt
ingediend bij de aangifte dan wel binnen zes
ingediend bij de aangifte dan wel binnen zes
weken na het einde van de belastingplicht
weken na het einde van de belastingplicht
respectievelijk de vermindering van het aantal
respectievelijk de vermindering van het aantal
honden.
honden.
invoering minimum
aanslagbedrag BsGW
breed

tekstuele aanpassing

Reden aanpassing

Artikel 9
Termijnen van
betaling

Artikel

a

1

5

lid
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Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Voor de toepassing van het vorige lid worden de
nieuw
5 op één aanslagbiljet verenigde aanslagen
aangemerkt als één belastingbedrag.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de
Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen als
1 eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgt worden betaald:
volgend op de maand die in de dagtekening van
het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn
een maand later;
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 en het bedrag daarvan niet
Bij niet automatische incasso:
hoger is dan € 20.000,- en zolang de verschuldigde
In twee gelijke termijnen, waarvan de eerste
bedragen door middel van automatische incasso
vervalt op de laatste dag van de maand volgend
2 kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen
op de maand die in de dagtekening van het
moeten worden betaald in zoveel gelijke
aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een
termijnen als er na de maand van dagtekening van
maand later;
het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in
het kalenderjaar overblijven, met dien verstande
dat het aantal termijnen ten minste vier en ten
hoogste tien bedraagt;
Uitbreiding
automatische incasso

Reden aanpassing

Artikel 10
Kwijtschelding

Artikel

3

2

b

lid
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Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Bij automatische incasso:
Betaling van de termijnen zoals bedoeld in de
In zoveel gelijke termijnen als er na de maand van
leden 1 en 2 is mogelijk via automatische incasso,
dagtekening van het aanslagbiljet nog niet
mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de
geëindigde maanden in het kalenderjaar
3
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
overblijven, met dien verstande dat het aantal
Belastingsamenwerking Gemeenten en
termijnen tenminste vier en maximaal tien
Waterschappen (BsGW);
bedraagt.
In afwijking van het eerste lid, letter b geldt, dat
de aanslagen moeten worden betaald in 2 gelijke
betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de
op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
4
op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
bedrag van deze aanslag, meer is dan € 20.000,00.
De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de
maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de
tweede termijn een maand later;
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
op de in de vorige leden gestelde termijnen.
Bij de invordering van de hondenbelasting wordt
Bij de invordering van de hondenbelasting wordt
kwijtschelding verleend conform de geldende
kwijtschelding verleend conform de regeling
regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
2021 Sittard-Geleen.
Sittard-Geleen.
Reden aanpassing

Artikel 7
Berekening van
de
precariobelasting

Artikel 4
Vrijstellingen

Artikel

6

5

lid

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt
voor de berekening van de precariobelasting :
a. indien voor een voorwerp wel een weektarief,
maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte
van een week gelijkgesteld met een week;
b. indien voor een voorwerp wel een maandtarief,
maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een
gedeelte van een maand gelijkgesteld met een
maand.
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verwijderd

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Verordening precariobelasting
De precariobelasting wordt niet geheven ter zake
van het hebben van:
a. voorwerpen, indien de gemeente ter zake van
het gebruik van de voor de openbare dienst
bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp
of de voorwerpen zich bevinden een recht heft op
De precariobelasting wordt niet geheven ter zake
grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van
van het hebben van voorwerpen in verband met
de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke
evenementen, waarbij geen sprake is van een
vergoeding is overeengekomen;
direct of indirect commercieel doel.
b. voorwerpen, waarvan de gemeente
genothebbende krachtens eigendom, bezit of
beperkt recht is, met uitzondering van
voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;
c. voorwerpen in verband met evenementen,
waarbij geen sprake is van een direct of indirect
commercieel doel.
Indien voor een voorwerp tarieven voor
verschillende tijdseenheden zijn opgenomen,
verwijderd
wordt de precariobelasting berekend op de voor
de belastingplichtige meest voordelige wijze.

niet relevant

niet relevant

wijziging VNG
modelverordening

Reden aanpassing

Artikel 11
Termijnen van
betaling

Artikel
Artikel 10
Ontstaan van de
belastingschuld
en heffing naar
tijdsgelang

a

1

lid
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Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Belastingbedragen van minder dan €5,00 worden
nieuw
5
niet geheven.
Voor de toepassing van het vorige lid worden de
nieuw
6 op één aanslagbiljet verenigde aanslagen
aangemerkt als één belastingbedrag.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de
Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen als
1 eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgt worden betaald:
volgend op de maand die in de dagtekening van
het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn
een maand later;
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 en het bedrag daarvan niet
Bij niet automatische incasso:
hoger is dan € 20.000,- en zolang de verschuldigde
In twee gelijke termijnen, waarvan de eerste
bedragen door middel van automatische incasso
vervalt op de laatste dag van de maand volgend
2 kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen
op de maand die in de dagtekening van het
moeten worden betaald in zoveel gelijke
aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een
termijnen als er na de maand van dagtekening van
maand later;
het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in
het kalenderjaar overblijven, met dien verstande
dat het aantal termijnen ten minste vier en ten
hoogste tien bedraagt;
Uitbreiding
automatische incasso

invoering minimum
aanslagbedrag BsGW
breed

Reden aanpassing

Artikel

4

3

2

b

lid
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Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Bij automatische incasso:
In zoveel gelijke termijnen als er na de maand van
dagtekening van het aanslagbiljet nog niet
geëindigde maanden in het kalenderjaar
overblijven, met dien verstande dat het aantal
termijnen tenminste vier en maximaal tien
bedraagt.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
In afwijking van het eerste lid, letter b geldt, dat
Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting
de aanslagen moeten worden betaald in 2 gelijke
worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld
betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de
in artikel 9, tweede lid:
op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van
het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
3
het doen van de kennisgeving;
bedrag van deze aanslag, meer is dan € 20.000,00.
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van
De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de
het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval
maand volgend op de maand die in de
van toezending ervan, binnen één maand na
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de
dagtekening van de kennisgeving.
tweede termijn een maand later;
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting
Betaling van de termijnen zoals bedoeld in de
worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld
leden 1 en 2 en zoals bedoeld in lid 3, letter b, is
in artikel 8, tweede lid:
mogelijk via automatische incasso, mits wordt
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van
4 voldaan aan de voorwaarden van de
het doen van de kennisgeving;
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval
Waterschappen (BsGW).
van toezending ervan, binnen één maand na
dagtekening van de kennisgeving.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
5
op de in de vorige leden gestelde termijnen.
op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
Reden aanpassing

nieuw

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

Artikel 12
Aanslaggrens

Artikel 13
Termijnen van
betaling

1

De belasting wordt geheven naar het aantal
overnachtingen in het belastingtijdvak.

2

Artikel 4
Vrijstellingen

57

1

2

1

Belastingbedragen van minder dan €5,00 worden
niet geheven.
Voor de toepassing van het vorige lid worden de
op één aanslagbiljet verenigde aanslagen
aangemerkt als één belastingbedrag.
In afwijking van artikel 9, eerste lid van de
Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden
betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de
eerste termijn vervalt op de laatste dag van de
maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de
tweede een maand later.

De belasting wordt geheven naar het aantal
overnachtingen in het belastingjaar.

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2021
Tekst 2020
lid
Verordening toeristenbelasting
van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29,
van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29,
eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die
eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die
rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van
rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van
artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet,
artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet,
2
en voor zover deze persoon verblijf houdt in een
en voor zover deze persoon verblijf houdt in een
gelegenheid als bedoeld in artikel 3 van de
gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de
Verordening, onder verantwoordelijkheid van het
Verordening, onder verantwoordelijkheid van het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Artikel 6
Maatstaf van
heffing

lid

Artikel

Uitbreiding
automatische incasso

invoering minimum
aanslagbedrag BsGW
breed

wijziging VNG
modelverordening

tekstuele wijziging

Reden aanpassing

Artikel 7 Tijdstip
van betaling

Artikel 5
Belastingtijdvak

Artikel 1
Definities

Artikel

2

lid

58

Verordening marktgelden
- marktgelden: het recht voor het hebben of
nieuw
innemen van een standplaats;
- marktpromotiegelden: rechten die geheven
nieuw
worden ten behoeve van collectieve
consumentenwervende publiciteit;
Voor zover het marktgeld en het
Voor zover het marktgeld en het
marktpromotiegeld per dag wordt geheven, is het
marktpromotiegeld per dag wordt geheven, is het
belastingtijdvak gelijk aan een dag. Voor zover het
belastingtijdvak gelijk aan een dag. Voor zover het
marktgeld of marktpromotiegeld per maand
marktgeld of marktpromotiegeld per maand
wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan
wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan
een maand.
een kalendermaand.
nieuw
Betaling van de termijn zoals bedoeld in het eerste
lid onder a en onder b ingeval van toezending is
mogelijk via automatische incasso, mits wordt
2 voldaan aan de voorwaarden van de
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW).

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2021
Tekst 2020
lid
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
Betaling van de termijnen zoals bedoeld in het
op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.
eerste lid is mogelijk via automatische incasso,
mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de
2
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW).
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
3
op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Uitbreiding
automatische incasso

wijziging VNG
modelverordening

toevoeging definitie

toevoeging definitie

Reden aanpassing

1

Artikel 4
Maatstaf van
heffing

Artikel 4

Artikel 8
Verschuldigdheid
en betaling

lid

Artikel

3

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
op de in het tweede lid gestelde termijn.
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Verordening lijkbezorgingsrechten
1. De rechten worden niet geheven voor het
1. De rechten worden niet geheven voor het
lichten van een stoffelijk overschot of asbus op
lichten van een stoffelijk overschot of asbus op
rechterlijk gezag.
rechterlijk gezag.
2. De in de tarieventabel onder hoofdstuk 2
2. De in de tarieventabel onder hoofdstuk 2
opgenomen rechten worden niet geheven voor
opgenomen rechten worden niet geheven voor
het begraven van een als levenloos aangegeven
het begraven van een als levenloos aangegeven
kind of voor het begraven van een binnen één
kind of voor het begraven van een binnen één
maand na de geboorte overleden kind dat met het
maand na de geboorte overleden kind dat met het
stoffelijk overschot van de moeder in één kist
stoffelijk overschot van de moeder in één kist
wordt begraven.
wordt begraven.

nieuw

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Verordening scheepvaartrechten
Het haven- en kadegeld wordt geheven naar het
Het haven- en kadegeld wordt geheven naar het
laadvermogen, de oppervlakte en de lengte van
laadvermogen, de oppervlakte en de lengte, dat in
het vaartuig, dat in de haven is ontscheept en
de haven is ontscheept en ingescheept. In de
1
ingescheept. In de tarieventabel is per soort
tarieventabel is per soort vaartuig aangegeven
vaartuig aangegeven welke maatstaf van heffing
welke maatstaf van heffing van toepassing is.
van toepassing is.
Betaling van de termijn zoals bedoeld in het
tweede lid is mogelijk via automatische incasso,
mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de
nieuw
2
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW).

verplaatst van artikel
5 naar artikel 4

Uitbreiding
automatische incasso

tekstuele aanpassing

Reden aanpassing

Artikel 11

Artikel 9
Termijnen van
betaling

Artikel 7 Wijze
van heffing

Artikel 6
Belastingjaar

Artikel 5

Artikel

2

1

lid

60

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2021
Tekst 2020
lid
Artikel 4. Maatstaven van heffing en tarieven
Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief
De rechten worden geheven naar de maatstaven
De rechten worden geheven naar de maatstaven
en de tarieven, opgenomen in de tarieventabel,
en de tarieven, opgenomen in de bij deze
1
met in achtneming van het tweede lid en de in de
verordening behorende tarieventabel.
tarieventabel gegeven aanwijzingen.
Voor de berekening van de rechten wordt een
Bij de toepassing van de tarieventabel wordt een
gedeelte van de in de tarieventabel genoemde
2 gedeelte van de in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden
1 geheven is het belastingjaar gelijk aan het
kalenderjaar.
nieuw
Met betrekking tot de rechten die niet per jaar
2 geheven worden is het belastingtijdvak gelijk aan
de periode waarvoor wordt afgekocht.
De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden
geheven door middel van een gedagtekende
De rechten worden bij wege van aanslag geheven.
kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is
vermeld.
nieuw
Betaling van de termijn zoals bedoeld in het eerste
lid is mogelijk via automatische incasso, mits
wordt voldaan aan de voorwaarden van de
2
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW).
Inwerkingtreding en citeertitel
Overgangsbepaling, inwerkingtreding en
citeertitel
tekstuele wijziging

Uitbreiding
automatische incasso

Aanpassing naar
uitvoering

wijziging VNG
modelverordening

wijziging VNG
modelverordening

Reden aanpassing

Artikel 2
Belastbaar feit

Artikel 6 Termijn
van betaling

Artikel 1
Definities

Artikel

lid

Onder de naam “aanlegrechten uitweg” wordt een
recht geheven wegens het door of vanwege de
gemeente realiseren van een uitweg zoals bedoeld
in artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Sittard-Geleen.

nieuw

- Voorbereidings- en toezichtkosten: De kosten
voor het voeren van overleg, het geven van
opdracht voor het aanleggen van de uitweg, het
houden van toezicht, het controleren en het
inspecteren tijdens de uitvoering, het voeren van
administratie.
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2

aanpassing
verordening

Reden aanpassing

- Voorbereidings- en toezichtkosten: De kosten
voor het voeren van overleg, het geven van
opdracht voor het aanleggen of veranderen van
de uitweg, het houden van toezicht, het
controleren en het inspecteren tijdens de
uitvoering, het voeren van administratie.
Uitbreiding
Betaling van de termijn zoals bedoeld in het eerste
automatische incasso
lid is mogelijk via automatische incasso, mits
wordt voldaan aan de voorwaarden van de
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW).
aanpassing
Onder de naam “aanlegrechten uitweg” wordt een
verordening
recht geheven wegens het door of vanwege de
gemeente aanleggen of veranderen van een
uitweg zoals bedoeld in artikel 2:12 van de
Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen.

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Verordening aanlegrechten uitweg
Gelet op het bepaalde in artikel 229 eerste lid,
Gelet op het bepaalde in artikel 229 van de
aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en
Gemeentewet en artikel 2:12 van de Algemene
artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke
Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen,
verordening Sittard-Geleen,
- Uitweg (= In- en Uitrit): De ontsluiting van een
- Uitweg (= In- en Uitrit): De ontsluiting van een
(particulier) perceel naar de openbare weg ten
perceel naar de weg ten behoeve van voertuigen.
behoeve van voertuigen.

2 Aanlegkosten
uitweg

Artikel

5

4

3

62

7

6

5

4

nieuw

de kosten voor het aanpassen van de verharding
c.q. groenvoorzieningen achter de
uitwegconstructie;
de kosten voor het aanpassen van de verharding
c.q. groenvoorzieningen achter de
uitwegconstructie anders dan bedoeld onder 3;
de additionele kosten m.b.t. lichtmasten, bomen
of straat- en trottoirkolken.

3

2

het aanleggen van de uitwegconstructie anders
dan bedoeld onder 1;

2

nieuw

1

1

De aanlegkosten zijn gesplitst in
het aanleggen van de uitwegconstructie ter
plaatse van de trottoirband langs de weg,
bestaande uit betonstraatstenen, verlaagde
trottoirbanden of inritelementen ten behoeve van
een perceel met de geldende bestemming
“wonen”;
het aanleggen van de uitwegconstructie anders
dan bedoeld onder 1;
het veranderen van een bestaande
uitwegconstructie ter plaatse van trottoirband
langs de weg, bestaande uit betonstraatstenen,
verlaagde trottoirbanden of inritelementen ten
behoeve van een perceel met de geldende
bestemming “wonen”;
het veranderen van een bestaande
uitwegconstructie anders dan bedoeld onder 3;
de kosten voor het aanpassen van de verharding
c.q. groenvoorzieningen achter de
uitwegconstructie gerealiseerd onder 1 of 3;
de kosten voor het aanpassen van de verharding
c.q. groenvoorzieningen achter de
uitwegconstructie anders dan bedoeld onder 5;
de additionele kosten m.b.t. lichtmasten, bomen
of straat- en trottoirkolken.

De aanlegkosten zijn gesplitst in

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Tarieventabel Verordening aanlegrechten uitweg

het aanleggen van de uitwegconstructie ter
plaatse van de trottoirband langs de weg,
bestaande uit betonstraatstenen, verlaagde
trottoirbanden of inritelementen;

lid
aanpassing
tarieventabel

Reden aanpassing

2.3

2.1

Artikel

lid

63

Een 3-tal uitwegconstructies worden
onderscheiden, het tarief bedraagt voor een
verandering van een:

Het type uitwegconstructie is geheel afhankelijk
van de reeds in de straat aanwezige constructies.
Indien er nog geen uitwegconstructie is wordt de
“uitweg van betonstraatstenen” toegepast.
Het veranderen van een bestaande
uitwegconstructie ter plaatse van trottoirband
langs de weg ten behoeve van een perceel met de
geldende bestemming “wonen”.

Het type uitwegconstructie is geheel afhankelijk
van de reeds in de straat aanwezige constructies.
Indien er nog geen inritconstructie is wordt de
“verlaagde trottoirband” toegepast.

nieuw

Een 3-tal uitwegconstructies worden
onderscheiden, het tarief bedraagt voor een:

Een 3-tal in- en uitritconstructies worden
onderscheiden, het tarief bedraagt voor:

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Het aanleggen van de uitwegconstructie ter
het aanleggen van de uitwegconstructie ter
plaatse van de trottoirband langs de weg ten
plaatse van de trottoirband langs de weg.
behoeve van een perceel met de geldende
bestemming “wonen”.
Reden aanpassing

Artikel 7 Termijn
van betaling

Aanhef

64

Verordening rioolaansluitrechten
Gelet op het bepaalde in artikel 229 eerste lid,
Gelet op het bepaalde in artikel 229 van de
aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet,
Gemeentewet,
nieuw
Betaling van de termijn zoals bedoeld in het eerste
lid is mogelijk via automatische incasso, mits
wordt voldaan aan de voorwaarden van de
2
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW).

2.4 de kosten voor het aanpassen van de
verharding c.q. groenvoorzieningen achter de
uitwegconstructie anders dan bedoeld onder 2.3.

2.5

Bij een verandering van een uitwegconstructie
anders dan bedoeld onder 2.3 worden de
aanlegkosten op basis van werkelijke kosten in
rekening gebracht, blijkend uit een begroting die
terzake door of vanwege het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld welke
voorafgaand aan het in behandeling nemen van
het verzoek aan de aanvrager zal worden
meegedeeld.
De kosten voor het aanpassen van de verharding
c.q. groenvoorzieningen achter de
uitwegconstructie ten behoeve van een perceel
met de geldende bestemming “wonen”.

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
2.4 Het veranderen van een bestaande
uitwegconstructie anders dan bedoeld onder 2.3.

nieuw

lid

2.4

Artikel

Uitbreiding
automatische incasso

wijziging

Reden aanpassing

Artikel 9
Ontstaan van de
belastingschuld
en heffing naar
tijdsgelang

Artikel 6

Artikel 5
Vrijstellingen

Artikel

2

1

lid

65

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Verordening reclamebelasting
De reclamebelasting wordt niet geheven voor
openbare aankondigingen:
l. De reclamebelasting wordt niet geheven voor
openbare aankondigingen die uitsluitend zijn
De reclamebelasting wordt niet geheven voor
aangebracht met het doel de negatieve
openbare aankondigingen:
uitstraling van leegstand te vermijden en zijn
aangebracht in te huur of te koop staande
onroerende zaken die, in afwachting van een
huurder of koper, uitsluitend worden gebruikt als
etalage of niet te betreden expositieruimte;
Maatstaf van heffing
Maatstaf van heffing en belastingtarief
De reclamebelasting wordt geheven naar de
De reclamebelasting wordt geheven naar de
oppervlakte in vierkante meters van een
oppervlakte van een reclameobject, met
1 reclameobject, met inachtneming van het
inachtneming van het overige in deze verordening
overigens in deze verordening en bijbehorende
bepaalde.
tarieventabel bepaalde.
De reclamebelasting wordt geheven naar de
tarieven zoals opgenomen in de bij deze
verordening behorende tarieventabel, met
nieuw
2
inachtneming van het overigens in deze
verordening en bijbehorende tarieventabel
bepaalde
Belastingbedragen van minder dan €5,00 worden
nieuw
5
niet geheven.
Voor de toepassing van het vorige lid worden de
nieuw
6 op één aanslagbiljet verenigde aanslagen
aangemerkt als één belastingbedrag.
invoering minimum
aanslagbedrag BsGW
breed

verplaatst van artikel
11 naar artikel 5 en
extra lid l.

Reden aanpassing

Artikel 11
Termijnen van
betaling

Artikel

a

1

lid

Bij niet automatische incasso:
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 termijn een
maand later;

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen als
volgt worden betaald:

Betalingstermijn

66

2

1

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 moet een aanslag 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 termijn
een maand later;
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 en het bedrag daarvan niet
hoger is dan € 20.000,- 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 niet geëindigde maanden in
het kalenderjaar overblijven, met dien verstande
dat het aantal termijnen ten minste vier en ten
hoogste tien bedraagt;

Termijn van betaling

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid

Uitbreiding
automatische incasso

Reden aanpassing
wijziging VNG
modelverordening

Aanhef

Artikel

3

2

b

lid

67

Verordening telecommunicatierechten
Gelet op het bepaalde in artikel 229 eerste lid,
Gelet op het bepaalde in artikel 229 van de
aanhef en onderdelen a en b van de
Gemeentewet en de
Gemeentewet en de
Telecommunicatieverordening Sittard-Geleen
Telecommunicatieverordening Sittard-Geleen
2012,
2012,

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
Bij automatische incasso:
Betaling van de termijnen zoals bedoeld in de
In zoveel gelijke termijnen als er na de maand van
leden 1 en 2 is mogelijk via automatische incasso,
dagtekening van het aanslagbiljet nog niet
mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de
geëindigde maanden in het kalenderjaar
3
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
overblijven, met dien verstande dat het aantal
Belastingsamenwerking Gemeenten en
termijnen tenminste vier en maximaal tien
Waterschappen (BsGW);
bedraagt.
In afwijking van het eerste lid, letter b geldt, dat
de aanslagen moeten worden betaald in 2 gelijke
betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de
op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als
het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
4
bedrag van deze aanslag, meer is dan € 20.000,00.
op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de
maand volgend op de maand die in de
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de
tweede termijn een maand later;
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
op de in de vorige leden gestelde termijnen.

wijziging

Reden aanpassing

Artikel 7
Termijnen van
betaling

Artikel 6 Termijn
van betaling

Artikel

lid

nieuw

68

Verordening leges
Betaling van de termijn zoals bedoeld in het eerste
lid onder b is mogelijk via automatische incasso,
mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de
2
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW).

Tekstuele wijzigingen verordening 2021 ten opzichte van 2020
Tekst 2020
Tekst 2021
lid
nieuw
Betaling van de termijn zoals bedoeld in het eerste
lid is mogelijk via automatische incasso, mits
wordt voldaan aan de voorwaarden van de
uitvoeringsregeling automatische incasso van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW).

Uitbreiding
automatische incasso

Reden aanpassing
Uitbreiding
automatische incasso

Hoofdstuk I - 2
Hoofdstuk I - 2.1
Hoofdstuk I 3.1.1
Hoofdstuk I 3.1.2
Hoofdstuk I 3.2.1
€ 0,26
€ 1,49

tarief per aangeboden kilo restafval

tarief per ingeworpen zak van maximaal 60 liter
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€ 0,10

€ 1,49

€ 0,26

€ 0,10

€ 174,00 € 202,20
€ 50,00 € 50,00

tarief per aangeboden kilo GFT afval

Afvalstoffenheffing
tarief vastrecht gebruiker
tarief extra container

0,0%

0,0%

0,0%

16,2%
0,0%

artikel 7 lid 1 a
artikel 7 lid 1 b1
artikel 7 lid 1 b2
Verordening afvalstoffenheffing

Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
tarief gebruikers niet woningen
0,4543% 0,5226%
15,0%
0,0%
tarief eigenaar woning
0,1966% 0,1966%
12,6%
tarief eigenaar niet-woning
0,5936% 0,6683%

artikel 5 lid 1 a
artikel 5 lid 1 b1
artikel 5 lid 1 b2

Omschrijving tarief

tarief
tarief
afwijking
2020
2021
Verordening onroerende zaakbelastingen
15,0%
0,4543% 0,5226%
tarief gebruikers niet woningen
0,1966%
0,0%
tarief eigenaar woning
0,1966%
12,6%
tarief eigenaar niet-woning
0,5936% 0,6683%

artikel /
hoofdstuk

Tariefswijzigingen 2021 ten opzichte van 2020

T A R I EF S W IJZ I G I N G EN V E RO RD EN I N GEN (EXC L U S I EF L EGESTA B EL)

reden

Artikel 6

Hoofdstuk III - 2

Hoofdstuk III - 1

Hoofdstuk II - 2

Hoofdstuk II - 1a
Hoofdstuk II - 1b
Hoofdstuk II - 1c

artikel /
hoofdstuk
Hoofdstuk I 3.2.2
Hoofdstuk I - 3.3
Hoofdstuk I - 3.4
Hoofdstuk I - 4.1
Hoofdstuk I - 4.2
Hoofdstuk I - 5

Rioolheffing per perceel

€ 2,00

€ 2,00
€ 100,00 € 100,00

€ 0,20

€ 0,20
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Verordening rioolheffing
€ 185,20 € 197,12

het tarief onder 1 wordt verhoogd met de in
hoofdstuk II vermelde tarieven behorende bij de
betreffende categorieën huishoudelijke afvalstoffen

Minimumtarief per bezoek Milieupark
inzameling grof huishoudelijk afval aan huis
voorrijkosten per rit per perceel

tarief per kilo voor matrassen, vloerbedekking,
geëxpandeerd polystyreenschuim, grond, zand
graszoden, gips, bitumenhoudend afval en harde
kunststoffen, uitgezonderd tuinmeubelen (gratis)

€ 0,20
€ 0,08

€ 0,20
€ 0,08

€ 1,24
€ 0,80
€ 25,00
€ 25,00
€ 10,00

€ 1,24
€ 0,80

tarief per aangeboden afvalzak
tarief per lediging container restafval
levering extra container, per container
omwisselen van een container, per container
tarief vervanging afvalpas
Milieuparken
tarief per kilo voor (grof) huishoudelijk restafval
tarief per kilo voor A, B en C-hout
€ 20,15

€ 0,75

tarief
2021

€ 0,75

tarief
2020

tarief per ingeworpen zak van maximaal 30 liter

Omschrijving tarief
reden

6,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

nieuw
nieuw
-50,4% gelijk getrokken met Stein en Beek

0,0%
0,0%

0,0%

afwijking

artikel 8

2,3%
2,3%
2,7%

Verordening toeristenbelasting
tarieven per persoon per overnachting voor:
kamperen bij de boer / camping
€ 1,29
€ 1,32
Logies & vakantiewoningen
€ 1,74
€ 1,78
Hotels, motels, pensions
€ 2,26
€ 2,32
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2,3%

€ 6,65

tarief bedoeld in artikel 5a, lid 2 voor bijzondere
locaties per m1 per dag

artikel 5a 3

2,9%

€ 6,80

€ 1,75

tarief voor een standplaats per m per dag

artikel 5a 2

1

€ 1,80

artikel 5a 1

2

2,5%

Verordening precariobelasting
€ 13,85 € 14,20
tarief voor een terras per m per jaar

Hoofdstuk 5 1a
Hoofdstuk 5 1b
Hoofdstuk 5 1c
Hoofdstuk 5 2

Omschrijving tarief

tarief
tarief
afwijking
2020
2021
Verordening Hondenbelasting
€ 89,45 € 91,80
2,6%
tarief voor een eerste hond
€ 119,85 € 123,00
2,6%
tarief voor een tweede hond
voor iedere hond boven het aantal van twee
€ 150,25 € 154,20
2,6%
tarief voor een kennel
€ 313,35 € 321,00
2,4%

artikel /
hoofdstuk
reden

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 1

Weekmarkten

artikel /
hoofdstuk

voor een standwerkerplaats op een wijkmarkt, per
m², per dag
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voor een vaste standplaats op een wijkmarkt, per m2,
met een minimum van 12 m2, per abonnement per
maand
voor een dagplaats op een wijkmarkt, per m², met
een minimum van 12 m2 , per dag

voor een vaste standplaats op een wijkmarkt, per m2,
met een minimum van 12 m2, per dag

voor een dagplaats op een reguliere markt per m²,
met een minimum van 12 m2, per dag
voor standwerkerplaats op de reguliere markt, per
m², per dag

voor een vaste standplaats op een reguliere markt,
per m², met een minimum van 12 m2, per
abonnement per maand

voor een vaste standplaats op een reguliere markt,
per m², met een minimum van 12 m2, per dag

€ 0,75

€ 0,75

€ 2,72

€ 0,63

€ 1,17

€ 1,17

€ 4,04

€ 0,93

€ 0,77

€ 0,77

€ 2,79

€ 0,65

€ 1,20

€ 1,20

€ 4,14

€ 0,95

tarief
tarief
2020
2021
Verordening marktgelden Sittard-Geleen

Omschrijving tarief

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

afwijking

reden

€ 12,90
€ 19,60
€ 9,55
€ 16,80
€ 20,70

voor een dagplaats met food op een jaarmarkt per
strekkende meter (m1), per dag

voor een dagplaats met bloemen en planten op de
jaarmarkt per strekkende meter (m1), per dag

voor een standwerkerplaats op de jaarmarkt per
strekkende meter (m1), per dag

voor gebruik van een marktkraam zonder plaats op
een jaarmarkt, per dag

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

€ 6,00

€ 1,39

€ 8,00

€ 1,85

tarief
2020

voor een dagplaats met non-food op een jaarmarkt
per strekkende meter (m1), per dag
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voor het marktpromotiegelden van de wijkmarkten
buiten de centra van Sittard en Geleen per dagplaats
of standwerkersplaats, per abonnement per maand

voor het marktpromotiegelden van de wijkmarkten
buiten de centra van Sittard en Geleen per dagplaats
of standwerkersplaats, per dag

voor marktpromotiegelden van de reguliere markten
per vaste standplaats, dagplaats of
standwerkerplaats, per dag
voor marktpromotiegelden van de reguliere markten
per vaste standplaats, dagplaats of
standwerkerplaats, per abonnement per maand

Omschrijving tarief

Artikel 9

Jaarmarkten

Artikel 8

Artikel 7

artikel /
hoofdstuk

€ 21,70

€ 17,80

€ 10,55

€ 20,60

€ 13,90

€ 6,15

€ 1,42

€ 8,20

€ 1,90

tarief
2021

4,8%

6,0%

10,5%

5,1%

7,8%

2,5%

2,2%

2,5%

2,7%

afwijking

reden

1
2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.1
3.1
3.1

ligplaats plezierjacht per m per dag

1

- 4.1
- 4.1
- 4.1
- 4.1

Brons
Zilver
Goud
Certificaten van voor 17 juni 2014

Voor schepen met een Green Award Certificaat zijn
Hoofdstuk I - 4.2 in afwijking van onderdeel 3.1 de volgende tarieven
van toepassing:

Hoofdstuk I
Hoofdstuk I
Hoofdstuk I
Hoofdstuk I

tarief
2020

tarief
2021
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€ 0,143
€ 0,135
€ 0,128
€ 0,135

€ 0,08
€ 0,08
€ 0,15
€ 36,58
€ 18,29
€ 9,12
€ 3,75

€ 8,85

€ 0,143
€ 0,135
€ 0,128
€ 0,135

€ 7,50

€ 8,85
€ 0,15

Verordening scheepvaartrechten

Omschrijving tarief

Ligplaats vrachtschip per ton per week
idem vrachtschip per ton per week
idem per ton per 2 dagen zonder lossen
idem, anders dan 2.1 en 2.2
idem bij abonnement per kalenderjaar
idem bij abonnement per half kalenderjaar
idem bij abonnement per kalenderkwartaal
idem bij abonnement per kalendermaand
Bij een abonnement geldt een minimaal jaarbedrag
Hoofdstuk I - 3.2
van € 15.000
Voor schepen met een Green Award Certificaat zijn
Hoofdstuk I - 4.1 in afwijking van onderdeel 2 de volgende tarieven
van toepassing:

Hoofdstuk I Hoofdstuk IHoofdstuk I Hoofdstuk I Hoofdstuk I Hoofdstuk I Hoofdstuk I Hoofdstuk I Hoofdstuk I -

artikel /
hoofdstuk
reden

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-100,0%
-100,0%
-100,0%
-79,5%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
vervalt
vervalt
vervalt

vervalt
vervalt
vervalt

0,0% De tarieven zijn exclusief BTW

afwijking

Brons per kalenderjaar
kalenderjaar
kalenderhalfjaar
kalenderkwartaal
kalendermaand
Zilver
kalenderjaar
kalenderhalfjaar
kalenderkwartaal
kalendermaand
Goud
kalenderjaar
kalenderhalfjaar
kalenderkwartaal
kalendermaand
Certificaten van voor 17 juni 2014
kalenderjaar
kalenderhalfjaar
kalenderkwartaal
kalendermaand
1.1 opslaggeld per m2 per dag

Omschrijving tarief

Hoofdstuk II - 1.2 idem langer dan 3 dagen

Hoofdstuk II -

Hoofdstuk I 4.2.4

Hoofdstuk I 4.2.3

Hoofdstuk I 4.2.2

artikel /
hoofdstuk
Hoofdstuk I 4.2.1
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€ 1,18

€ 32,92
€ 16,46
€ 8,21
€ 3,38
€ 0,36

€ 31,09
€ 15,55
€ 7,75
€ 3,19

€ 32,92
€ 16,46
€ 8,21
€ 3,38

€ 34,75
€ 17,38
€ 8,66
€ 3,56

tarief
2020

€ 1,18

€ 0,36

0,0%

0,0%

tarief
afwijking
2021
nieuw
€ 7,13
-100,0% vervalt
-100,0% vervalt
-100,0% vervalt
-100,0% vervalt
€ 6,75
-100,0% vervalt
-100,0% vervalt
-100,0% vervalt
-100,0% vervalt
€ 6,38
-100,0% vervalt
-100,0% vervalt
-100,0% vervalt
0,0% vervalt
€ 6,75
-100,0% vervalt
-100,0% vervalt
-100,0% vervalt
-100,0% vervalt
reden

€ 106,60

Opslaggeld voor een kraan per dag of deel daarvan

€ 106,60

€ 21,68

€ 6,41

€ 2,92

tarief 2021

€ 1.577,30 € 1.695,60
€ 2.317,60 € 2.491,40

€ 1.673,85 € 1.799,40

Voor de uitgifte van een 1 diep particulier graf.
Voor een tijdsduur van 20 jaren.

Voor de uitgifte van een particulier kindergraf.*
Voor een tijdsduur van 20 jaren.

Voor de uitgifte van een 2 of 3 diep particulier graf.
Voor een tijdsduur van 20 jaren.

Voor het begraven van een lijk in een keldergraf.
Voor een tijdsduur van 20 jaren.

Hoofdstuk 2.1

Hoofdstuk 2.1.1

Hoofdstuk 2.2

Hoofdstuk 2.2.1
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€ 2.188,90 € 2.353,05

Voor de uitgifte van een particulier graf en uitsluitend
recht tot begraven c.q. het bijzetten van asbussen in
dat graf gedurende 20, 50 of 100 jaren.

Verordening lijkbezorgingsrechten

€ 21,68

€ 6,41

idem per kwartaal, langer dan 2 maanden

idem per jaar, langer dan 9 maanden

€ 2,92

tarief
2020

idem langer dan 2 weken

Omschrijving tarief

Hoofdstuk 2

artikel /
hoofdstuk
Hoofdstuk II 1.3
Hoofdstuk II 1.4
Hoofdstuk II 1.5
Hoofdstuk II - 2

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

afwijki
ng
reden

€ 843,35

€ 3.669,50 € 3.944,70

€ 7.049,20 € 7.577,90

€ 151,25
€ 187,55

Het ondergronds of bovengronds bijzetten van een
tweede asbus (en verder) in een particulier graf,
kindergraf, urnengraf of urnennis.
Voor een tijdsduur van 10 jaren.

Het bijzetten van een urn in een bestaand graf,
urnengraf/ nis.

Voor de uitgifte van een particulier graf en
uitsluitend recht tot begraven in een graf 1 tot en
met 3 diep. Voor een tijdsduur van 50 jaren.

Voor de uitgifte van een particulier graf en
uitsluitend recht tot begraven in een graf 1 tot en
met 3 diep.
Voor een tijdsduur van maximaal 100 jaren.

Het verstrooien van as op een particulier graf of
particulier kindergraf.

Het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats
inclusief gedachtenisplaatje.

Hoofdstuk 2.6

Hoofdstuk 2.7

Hoofdstuk 2.8

Hoofdstuk 2.9

Hoofdstuk 2.10

Hoofdstuk 2.11
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€ 843,35

Het bijzetten van de eerste asbus in urnennis.
Voor een tijdsduur van 10 jaren.

Hoofdstuk 2.5

€ 201,60

€ 162,60

€ 209,55

€ 906,60

€ 906,60

€ 906,60

€ 843,35

Het ondergronds bijzetten van de eerste asbus in een
particulier urnengraf of urnennis.
Voor een tijdsduur van 10 jaren.

Hoofdstuk 2.4

tarief
2021

€ 1.094,45 € 1.176,55

tarief
2020

Voor de uitgifte van een graf voor bijzetting van een
2e of 3e lijk. Het grafrecht wordt verrekend conform
hoofdstuk 5.

Omschrijving tarief

Hoofdstuk 2.3

artikel /
hoofdstuk

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

afwijki
ng

nieuw

reden

€ 630,90 € 678,20
€ 315,40 € 339,05
€ 315,40 € 339,05
€ 18,60

Voor het verlengen van uitsluitend recht met een
termijn van 5 jaar:

Particulier graf
Particulier kindergraf *
Particulier urnengraf of urnennis

Verlengen gedachtenisplaatje op herdenkingszuil
verstrooiingsplaats

Voor het verlengen van uitsluitend recht met een
termijn van 3 jaar:

Particulier graf
Particulier kindergraf *

Hoofdstuk 4.2

Hoofdstuk 4.2.1
Hoofdstuk 4.2.2
Hoofdstuk 4.2.3

Hoofdstuk 4.2.4

Hoofdstuk 4.3

Hoofdstuk 4.3.1
Hoofdstuk 4.3.2
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€ 26,60

Verlengen gedachtenisplaatje op herdenkingszuil
verstrooiingsplaats

Hoofdstuk 4.1.4

€ 405,60 € 436,00
€ 202,80 € 218,00

€ 18,60

€ 26,60

€ 901,25 € 968,85
€ 450,60 € 484,40
€ 450,60 € 484,40

Particulier graf
Particulier kindergraf*
Particulier urnengraf of urnennis

tarief
2021

Hoofdstuk 4.1.1
Hoofdstuk 4.1.2
Hoofdstuk 4.1.3

tarief
2020

Voor het verlengen van uitsluitend recht met een
termijn van 10 jaar:

Het verlengen van grafrechten m.b.t. een particulier
graf, kindergraf, urnengraf of urnennis met een
termijn gedurende 1, 3, 5 of 10 jaren.

Omschrijving tarief

Hoofdstuk 4.1

artikel /
hoofdstuk

7,5%
7,5%

0,0%

7,5%
7,5%
7,5%

0,0%

7,5%
7,5%
7,5%

afwijking

reden

€ 128,75 € 138,40

Voor een gedenkteken op een algemeen graf,
algemeen kindergraf of een algemeen urnengraf

Hoofdstuk 6.4

€ 193,15 € 207,65

€ 157,75 € 169,60
€ 67,60 € 72,65
€ 67,60 € 72,65

€ 128,75 € 138,40
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tarief
2021

€ 202,80 € 218,00

tarief
2020

Voor een gedenkteken in de vorm van een tegel op
een particulier urnengraf of urnennis

Voor het afgeven van een vergunning voor het
hebben, plaatsen of vernieuwen van een
grafbedekking in de vorm van een gedenkteken zoals
bedoeld in de vigerende "Beheerverordening
algemene begraafplaatsen Sittard-Geleen" wordt
geheven:
Voor een gedenkteken op een particulier graf, een
particulier kindergraf of een particulier urnengraf

Voor het verlengen van uitsluitend recht met een
termijn van 1 jaar:
Particulier graf
Particulier kindergraf *
Particulier urnengraf of urnennis
* bijzonder tarief conform hoofdstuk 1

Particulier urnengraf of urnennis

Omschrijving tarief

Hoofdstuk 6.3

Hoofdstuk 6.2

Hoofdstuk 6.1

Hoofdstuk 4.4.1
Hoofdstuk 4.4.2
Hoofdstuk 4.4.3

Hoofdstuk 4.4

Hoofdstuk 4.3.3

artikel /
hoofdstuk

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%
7,5%
7,5%

7,5%

afwijking

reden

Hoofdstuk 7.5

Hoofdstuk 7.4

Hoofdstuk 7.3

Hoofdstuk 7.2

Hoofdstuk 7.1.1
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Voor het lichten van een asbus uit een urnennis
Voor het lichten (ondergronds) van een asbus uit een
particulier graf, particulier kindergraf, particulier
urnengraf

€ 138,40
€ 207,60

€ 128,75
€ 193,10

Voor het lichten van een lijk na de grafrusttermijn (in
geval van herbegraven in een ander graf of
overbrenging naar een ander graf op een andere
€ 1.785,90 € 1.919,85
begraafplaats of crematorium binnen de gemeente
Sittard-Geleen) wordt geheven
Voor het lichten en herbegraven van een lijk na de
€ 595,30
€ 639,95
grafrusttermijn in hetzelfde graf.

Het tarief 7.1 wordt verhoogd met 50%, indien de
overbrenging plaats vindt binnen de tijd van twee
jaren na het overlijden

Hoofdstuk 7.1

tarief
2021

Voor het lichten van een lijk binnen de
grafrusttermijn van 10 jaren (in geval van
herbegraven in hetzelfde graf, overbrenging naar een
€ 2.381,25 € 2.381,25
ander graf op een andere begraafplaats of
crematorium binnen de gemeente Sittard-Geleen)
wordt geheven.

tarief
2020

Lichten, herbegraven, terugplaatsen van een lijk of
asbus:

Omschrijving tarief

Hoofdstuk 7

artikel /
hoofdstuk

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

0,0%

afwijking

reden

Hoofdstuk 7.9

Hoofdstuk 7.8

Hoofdstuk 7.7

Hoofdstuk 7.6

artikel /
hoofdstuk

81

Voor het lichten (bovengronds) van een asbus op een
particulier graf of particulier kindergraf
Wanneer het terugplaatsen van de asbus
onmiddellijk volgt na het lichten van de asbus wordt
het tarief onder 7.4 7.5 en 7.6 verhoogd met een
toeslag van 50%.
Indien een lijk of asbus uit een graf wordt
overgebracht naar een andere graf en het ontruimde
graf ter beschikking van de gemeente komt, wordt
het volgens hoofdstuk 4 verschuldigde recht geheven
voor het nieuwe graf verminderd met een aan het
nog resterende deel van de termijn evenredig
gedeelte van het ten tijde van de overbrenging
geldende recht voor het vrijkomende graf.
Bij het overbrengen van een lijk of asbus uit een graf
naar een andere niet door de gemeente
geëxploiteerde begraafplaats of crematorium, wordt
75% van het voor dit graf ingevolge hoofdstuk 4 of
hoofdstuk 5 betaalde recht gerestitueerd, berekend
over de nog niet verlopen termijn.

Omschrijving tarief
€ 128,75

tarief
2020
€ 138,40

tarief
2021
7,5%

afwijking

reden

€ 112,00

€ 232,00

Pakket 2
- Schoonmaken van gedenkteken vier keer per jaar.
In het voorjaar, zomer, najaar (Allerheiligen en
Allerzielen) en winter (kerstperiode).

Pakket 3 voor gesloten gedenkteken (met liggende
dekplaat)
- Schoonmaken van graf vier keer per jaar: in het
voorjaar, zomer, najaar (Allerheiligen en Allerzielen)
en winter (kerstperiode).
- Twee keer per jaar een boeket, een bloemstuk met
Allerheiligen/ Allerzielen en een kerststuk in de
kerstperiode.

Hoofdstuk 8.1

Hoofdstuk 8.2

Hoofdstuk 8.3
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€ 56,00

Pakket 1
- Schoonmaken van gedenkteken twee keer per jaar.
In het voorjaar en najaar (Allerheiligen en
Allerzielen).

tarief
2020

Onderhoudsvrije graven

Omschrijving tarief

Hoofdstuk 8

artikel /
hoofdstuk

€ 235,50

€ 113,70

€ 56,85

tarief
2021

1,5%

1,5%

1,5%

afwijking

reden

Hoofdstuk 9.1

Hoofdstuk 9.0

Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 8.4

artikel /
hoofdstuk

83

€ 85,15

€ 282,00

Pakket 4 voor open gedenkteken (zonder dekplaat)
- Schoonmaken van graf vier keer per jaar: in het
voorjaar, zomer, najaar (Allerheiligen en Allerzielen)
en winter (kerstperiode)
- Keuze aanplant in overleg:
Wisselende beplanting (in het voorjaar met
zomergoed en in de winterperiode violen);
Vaste planten.
- Plantvak wordt onderhouden.
- Twee keer per jaar een boeket, een bloemstuk met
Allerheiligen/ Allerzielen en een kerststuk in de
kerstperiode.

Reserveren grafruimte
Het is mogelijk om een vrijgekomen particulier graf,
particulier urnengraf en urnennis bij leven te
reserveren als dit voor de situatie op de
begraafplaats niet bezwaarlijk is.
Particulier graf, per jaar

tarief
2020

Omschrijving tarief

€ 91,55

€ 286,20

tarief
2021

7,5%

1,5%

afwijking

reden

Hoofdstuk 2.1
Het aanleggen
van de
uitwegconstructi
e ter plaatse van
de trottoirband

Hoofdstuk 1
Voorbereidingsen
toezichtskosten
van een uitweg

Hoofdstuk 9.2

artikel /
hoofdstuk

1

€ 45,80

€ 42,60

-34,2%

€ 210,85

idem, verrekening per m1 extra breedte
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37,5%

€ 843,35 € 1.159,70

Uitweg van inritelementen

€ 138,81

25,3%

€ 77,55

€ 61,90

idem, verrekening per m1 extra breedte

280,5%

€ 936,46

€ 246,10

Uitweg van verlaagde trottoirband

-21,2%

€ 65,18

362,5%

2,5%

2,5%

€ 82,75

€ 874,64

€ 371,15

€ 362,10
€ 189,10

€ 237,25

€ 231,45

7,5%

afwijking

idem, verrekening per m1 extra breedte

Uitweg van betonstraatstenen tarief per 4 m

voor 2 t/m 5 uitwegen

een enkelvoudige uitweg

tarief
2021

tarief
2020

Verordening aanlegrechten uitweg

Bij de eerste begraving of bijzetting vervalt de
reservering en gelden de regels en tarieven voor een
particulier graf, particulier urnengraf of urnennis.

Particulier urnengraf of urnennis, per jaar

Omschrijving tarief

aanpassing aan nieuwe berekening

reden

Hoofdstuk 2. 5
de kosten voor
het aanpassen
van de
verharding c.q.
groenvoorziening
en achter de
uitwegconstructi
e

Hoofdstuk 2.3
Het veranderen
van een
bestaande
uitwegconstructi
e ter plaatse van
trottoirband

artikel /
hoofdstuk

€ 103,25
€ 85,40

- aanleg verharding door plantstrook

- aanleg verharding door gazon
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€ 81,10

- aanpassen verharding in vrijliggend voetpad

bovenstaande kostenbepaling wordt uitgegaan van
gebruik betontegels dik 6 cm

€ 101,65

tarief
2020

- aanpassen verharding in trottoir

Het tarief bedraagt per m2 of gedeelte daarvan voor:

Uitweg van inritelementen, verrekening per extra m1

Uitweg van inritelementen, starttarief 1e m1

Uitweg van verlaagde trottoirband, starttarief 1e m1
Uitweg van verlaagde trottoirband, verrekening per
extra m1

Uitweg van betonstraatstenen, starttarief 1e m1
Uitweg van betonstraatstenen, verrekening per extra
m1

Omschrijving tarief

nieuw
nieuw

€ 677,98
€ 137,90

€ 81,42

€ 92,19

reden

-4,7% aanpassing aan nieuwe berekening

-10,7% aanpassing aan nieuwe berekening

-100,0% vervallen

-20,0% aanpassing aan nieuwe berekening

nieuw

€ 77,55

€ 81,28

nieuw

€ 626,24

nieuw
nieuw

afwijking

€ 64,26

€ 609,08

tarief
2021

- boom rooien en afvoeren tarief per stuk
- lichtmast verplaatsen tarief per stuk
- trottoirkolk verplaatsen tarief per stuk

Omschrijving tarief

Artikel 4 lid 3

Artikel 4 lid 2

Artikel 4 lid 1

€ 930,00

€ 727,00

€ 566,05

Voor verstrekte diensten wanneer niet voldaan
wordt aan de voorwaarden onder lid 1 en 2 wordt
het recht bepaald conform artikel 4 lid 3
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2,5%

2,5%

28,4%

tarief
afwijking
2021
€ 265,12
-35,6%
€ 813,35
0,0%
€ 523,29
69,3%

tarief
2020
€ 411,40
€ 813,35
€ 309,05

Verordening rioolaansluitrechten
Leggen van een buisleiding mits de aansluiting
voldoet aan de gestelde voorwaarden in artikel 4 lid € 1.708,60 € 1.751,30
1
Het recht als bedoeld onder 1. wordt bij een lengte
boven 10 strekkende meter vermeerderd met een
€ 172,35
€ 176,65
bedrag per meter lengte of gedeelte daarvan mits de
aansluiting voldoet aan de gestelde voorwaarden in
artikel 4 lid 2

- herplanten boom (als gevolg van herplantplicht)

Hoofdstuk 2.7
de additionele
kosten m.b.t
- trottoirkolk vervangen door straatkolk (indien
lichtmasten,
bomen of straat- verplaatsen niet mogelijk is) tarief per stuk
en trottoirkolken

artikel /
hoofdstuk

nieuw

aanpassing aan nieuwe berekening

reden

A .Gebied Sittard

artikel 8

artikel /
hoofdstuk

Legesverordening
Zie aparte tarieventabel

€ 64,50

€ 65,30

tarief
tarief
2020
2021
Verordening parkeerbelasting

€ 561,00

d. indien de oppervlakte van de reclameobjecten 10
m2 is of meer maar minder dan 30 m2
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€ 504,90

€ 459,00

c. indien de oppervlakte van de reclameobjecten 0,5
m2 is of meer maar minder dan 10 m2

b. indien de oppervlakte van de reclameobjecten 0,1
m2 is of meer maar minder dan 0,5 m2

€ 572,00

€ 515,00

€ 468,00

Verordening reclamebelasting
Het aangewezen gebied, de straten zoals genoemd in
artikel 2 lid 1 van de verordening en zoals
aangegeven op de bij deze verordening behorende
kaart
a. indien de oppervlakte van de reclameobjecten
€ 0,00
€ 0,00
minder is dan 0,1 m2

kosten naheffingsaanslag

Omschrijving tarief
reden

2,0%

2,0%

2,0%

0,0%

het maximale bedrag van de
1,2% naheffingsaanslag wordt door de
minister jaarlijks vastgesteld.

afwijking

Sleuf

Lasgat

B .Gebied Geleen

artikel /
hoofdstuk

€ 0,00
€ 459,00

€ 504,90
€ 561,00
€ 708,90

a. indien de oppervlakte van de reclameobjecten minder is
dan 0,1 m2

b. indien de oppervlakte van de reclameobjecten 0,1 m2 is
of meer maar minder dan 0,5 m2

c. indien de oppervlakte van de reclameobjecten 0,5 m2 is
of meer maar minder dan 10 m2

d. indien de oppervlakte van de reclameobjecten 10 m2 is
of meer maar minder dan 30 m2

e. indien de oppervlakte van de reclameobjecten 30 m2 is
of meer

Degeneratiekosten per m
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€ 1,43

Beheerkosten bij een melding ex artikel 5.4, lid 1, onder a
Telecommunicatiewet per m1

€ 3,40

€ 1,07

€ 5,95

Degeneratiekosten per stuk

Beheerkosten bij een melding ex artikel 5.6, lid 1
Telecommunicatiewet per m1

€ 1,46

€ 1,95

Beheerkosten bij een melding ex artikel 5.6, lid 1
Telecommunicatiewet per stuk

Beheerkosten bij een melding ex artikel 5.4, lid 1, onder a
Telecommunicatiewet per stuk

1

€ 723,00

€ 572,00

€ 515,00

€ 468,00

€ 0,00

€ 723,00

€ 3,50

€ 1,10

€ 1,45

€ 6,10

€ 1,50

€ 2,00

Verordening telecommunicatierechten

€ 708,90

tarief 2020 tarief 2021

e. indien de oppervlakte van de reclameobjecten 30 m2 is
of meer

Omschrijving tarief

reden

2,8%

2,5% Tarief is 75% van artikel 5.6 lid 1

1,1%

2,5%

2,5% Tarief is 75% van artikel 5.4 lid 1 a

2,5%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

0,0%

2,0%

afwijking

Omschrijving

Huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap
1.1
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie
van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd
partnerschap in een huwelijk van maandag tot en met vrijdag
tussen 9.00 en 16.30 uur
1.1.1
in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor
Sittard*
1.1.2
in een overige locatie (exclusief kosten huur locatie)**
1.1.3
in een bijzonder huis op grond van artikel 64 BW 1**
1.2
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie
van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd
partnerschap in een huwelijk op zaterdag
1.2.1
in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor
Sittard tussen 9.00 en 13.00 uur*
1.2.2
in een overige locatie tussen 10.30 en 16.30 uur (exclusief kosten
huur locatie)**
1.2.3
in een bijzonder huis op grond van artikel 64 BW 1 tussen 9.00 en
13.30 uur**
1.3
In afwijking van 1.1.1 en 1.1.2 bedraagt het tarief voor de
voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of
omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk
op zondag, een algemeen erkende feestdag, zoals bedoeld in artikel
3 van de Algemene termijnenwet of buiten de in 1.1.1 en 1.1.2
aangegeven tijden. Voltrekking vindt plaats op aanvraag op een
beschikbaar gestelde locatie of in een bijzonder huis

Artikel

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Titel 1 Algemene Dienstverlening

WIJZIGINGEN TARIEVEN EN TEKSTEN LEGESTABEL

€ 351,00
€ 351,00
€ 351,00

€ 783,10
€ 669,80
€ 669,80
€ 783,10

€ 342,45
€ 342,45

€ 764,00
€ 653,50
€ 653,50
€ 764,00

Tarief 2021

€ 342,45

Tarief 2020

€ 19,10

€ 16,30

€ 16,30

€ 19,10

€ 8,55
€ 8,55

€ 8,55

Absolute
stijging

2,50%

2,49%

2,49%

2,50%

2,50%
2,50%

2,50%

Percentuele
stijging

1.8.2

1.8
1.8.1

1.7.3

1.7.2.1

1.7
1.7.1
1.7.2

1.6

1.5

1.4.2
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In afwijking van 1.1.1 bedraagt het tarief voor een
budgetverbintenis van een huwelijk, registratie van een
partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in
een huwelijk*
in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor
Sittard van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.30
uur
in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor
Sittard op vrijdag om 9.00 en om 9.30 uur
in afwijking van 1.1.1 vindt een kosteloze voltrekking van een
huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een
geregistreerd partnerschap plaats op dinsdag in een spreekkamer
van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard om 9.00 en
9.15 uur*
In afwijking van 1.1.1 bedraagt het tarief voor een omzetting van
een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie van de
stadswinkel Geleen tijdens de openingstijden voor het publiek*
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
een aanvraag voor het inhuren van een getuige van de gemeente
een aanvraag tot het eenmalig benoemen van een buitengewoon
ambtenaar burgerlijke stand
indien de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voldoet aan
artikel 3 lid 4 van het Reglement burgerlijke stand van de gemeente
Sittard-Geleen wordt in mindering gebracht op het tarief van
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2 of 1.1.3
een aanvraag tot het beëdigen en eenmalig benoemen van een
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Het tarief bedraagt voor het aanvragen van:
een trouwboekje of geregistreerd partnerschapsboekje in gewone
uitvoering
een trouwboekje of geregistreerd partnerschapsboekje in luxe
uitvoering

1.4

1.4.1

Omschrijving

Artikel

€ 34,55

€ 21,30

€ 259,80

€ 100,00

€ 36,30

€ 81,10

€ 210,75

€ 210,75

Tarief 2020

€ 35,40

€ 21,80

€ 266,30

€ 100,00

€ 37,20

€ 83,10

€ 216,00

€ 216,00

Tarief 2021

€ 0,85

€ 0,50

€ 6,50

€ 0,00

€ 0,90

€ 2,00

€ 5,25

€ 5,25

Absolute
stijging

2,46%

2,35%

2,50%

0,00%

2,48%

2,47%

2,49%

2,49%

Percentuele
stijging

1.10.3

1.10.2

1.10.1

1.10

1.9
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* De stadswinkel Geleen en het stadskantoor Sittard zijn gesloten,
indien de openstelling samenvalt met een algemeen erkende
feestdag, zoals bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet
of andere door het college aangewezen dagen dat het bureau niet
of slechts gedeeltelijk geopend is.
** Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten, indien de
openstelling samenvalt met een algemeen erkende feestdag, zoals
bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet
rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in
het Legesbesluit akten burgerlijke stand.
Als de voltrekking van een huwelijk, registratie van een
partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in
een huwelijk, ongeacht de oorzaak wordt geannuleerd, worden
voor de verrichte werkzaamheden leges in rekening gebracht, dit
artikel geldt niet voor 1.1.5
a. tot een maand voor de huwelijks- of registratiedatum worden de
betaalde leges gerestitueerd, verminderd met een bedrag van
b. binnen een maand voor de huwelijks- of registratiedatum worden
betaalde de leges gerestitueerd, verminderd met een bedrag van
c. indien niet is geannuleerd en betrokkenen niet zijn verschenen op
de geplande datum en tijdstip, worden de betaalde leges niet
gerestitueerd.

1.8.3

1.8.4

Omschrijving

Artikel

Tarief 2020

€ 200,00

€ 100,00

Tarief 2021

Absolute
stijging

Percentuele
stijging

2.5.2

2.5
2.5.1

2.4

2.3.2

2.3.1

2.3

2.2.2

2.2.1

2.2

2.1.2
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Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten
behoeve van een aanvraag:
van een nationaal paspoort:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel
1.2.1 (zakenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond
van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander
wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor
vreemdelingen
van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt

2

2.1
2.1.1

Omschrijving

Artikel

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

€ 30,70

€ 58,30

€ 55,35

€ 55,35

€ 73,20

€ 55,35

€ 73,20

€ 55,35

€ 73,20

Tarief 2020

€ 30,70

€ 58,30

€ 55,35

€ 55,35

€ 73,20

€ 55,35

€ 73,20

€ 55,35

€ 73,20

Tarief 2021

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Absolute
stijging

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Percentuele
stijging

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en
met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die
onderdelen genoemde bedragen
voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5
genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen
1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen op een adres naar keuze
in de regio in Nederland
in afwijking van 1.2.7 wordt voor het gelijktijdig bezorgen van een in
de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd extra document op
hetzelfde adres in de regio in Nederland, zijnde een toeslag op de in
de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen

2.6

3.2.2

3.1.4
3.2
3.2.1

3.1.3

3.1.2

3.1.1
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het afgeven, vernieuwen, of omwisselen van een
rijbewijs
Indien de aanvraag dient ter verkrijging van een nieuw rijbewijs als
gevolg van vermissing van een eerder verstrekt rijbewijs, tenzij er
sprake is van brand, diefstal door inbraak of overval van de persoon,
wordt het tarief genoemd in 1.3.1.1. verhoogd met
Aanvullende leges bij 2e aanvraag i.v.m. vermissing binnen 365
dagen
Spoedproceduretoeslag per rijbewijs
Het tarief bedraagt:
voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot omwisseling
van een buitenlands rijbewijs in een Nederlands rijbewijs
voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven,
vernieuwen, of omwisselen van een rijbewijs door een persoon die
niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de
basisregistratie personen is ingeschreven

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

2.7.1

2.7

Omschrijving

Artikel

€ 34,10
€ 63,60
€ 63,60

€ 63,60
€ 63,60

€ 54,10

€ 27,05

€ 40,65

€ 8,00

€ 15,70

€ 49,85

Tarief 2021

€ 34,10

€ 54,10

€ 27,05

€ 40,65

€ 8,00

€ 15,70

€ 49,85

Tarief 2020

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Absolute
stijging
€ 0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Percentuele
stijging
0,00%

het uitreiken van het formulier gezondheidsverklaring ten behoeve
van het rijbewijs

3.2.3

4.6

4.4.1
4.5

4.4

4.2.1
4.3

4.2

4.1
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Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de
onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan
één of meer gegevens over één persoon waarvoor de
basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één
verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die
niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor
het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk
verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het
Besluit basisregistratie personen
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de
basisregistratie personen, persoonskaarten of andere archieven,
voor ieder daaraan besteed kwartier

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Omschrijving

Artikel

€ 24,55

€ 15,85
€ 7,50

€ 15,85

€ 7,35

Tarief 2020

€ 25,15

€ 16,25
€ 7,65

€ 16,25

€ 10,00

Tarief 2021

€ 0,60

€ 0,40
€ 0,15

€ 0,40

Absolute
stijging
€ 2,65

2,44%

2,52%
2,00%

2,52%

Percentuele
stijging
36,05%

Omschrijving

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een
kalenderjaar betreffende de:
raadstukken
commissiestukken
besluiten van de vergaderingen van het college van burgemeester
en wethouders
Indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een
kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het
kalenderjaar naar tijdsgelang vastgesteld

9.1
9.2

9
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag:
tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag
tot het legaliseren van een handtekening

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Kadaster en Wet Kenbaarheid Beperkingen (Wkpb)
8.1
Het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het
Kadastraal Register via Kadaster-On-Line:
8.1.1
a) de door het Kadaster in rekening te brengen legeskosten
8.1.2
b) een toeslag per kwartier voor het verstrekken van informatie

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

7.4

7.1
7.2
7.3

7

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Artikel

€ 41,35
€ 12,60

€ 16,00

€ 128,95
€ 96,70
€ 140,65

Tarief 2020

€ 41,35
€ 12,90

€ 16,00

€ 132,15
€ 99,10
€ 144,15

Tarief 2021

€ 0,00
€ 0,30

€ 0,00

€ 3,20
€ 2,40
€ 3,50

Absolute
stijging

0,00%
2,38%

0,00%

2,48%
2,48%
2,49%

Percentuele
stijging

tot afgifte van een lijkenpas (als bedoeld in artikel 11 en 12 van het
Besluit op de Lijkbezorging)
tot het stellen van een andere termijn voor begraving of
verbranding (als bedoeld in de Wet op de Lijkbezorging)

9.3

10.5

10.3.3
10.4

10.3.2

10.3.1

10.2.1
10.2.2
10.3

10.2

10.1
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Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de
zich in het gemeentearchief Sittard-Geleen berustende stukken,
voor ieder daaraan besteed kwartier:
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit
een in het gemeentearchief berustend stuk:*
per afdruk voor formaat A4
per afdruk voor formaat A3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het scannen en afdrukken van afbeeldingen uit de
beeldcollectie voor:
het scannen van een afbeelding door een archiefmedewerker per
afbeelding (maximaal A3)
het scannen van een afbeelding door een archiefmedewerker per
afbeelding (maximaal A1)
het afdrukken van een scan op A4 of A3 fotopapier
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het uitlenen van archiefbescheiden
* voorafgaand aan de aanvraag als bedoeld onder 1.10.2 en 1.10.3
kan de aanvrager een prijsopgave vragen, indien een prijsopgave
wordt uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op
de vijfde werkdag na de dag waarop de prijsopgave aan de
aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde
werkdag schriftelijk is ingetrokken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief Sittard-Geleen

9.4

Omschrijving

Artikel

€ 5,15

€ 5,45

€ 2,00

€ 0,20
€ 0,25

€ 18,00

€ 15,85

€ 15,85

Tarief 2020

€ 5,15

€ 5,45

€ 2,00

€ 0,20
€ 0,25

€ 18,00

€ 16,25

€ 16,25

Tarief 2021

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,40

Absolute
stijging
€ 0,40

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

2,52%

Percentuele
stijging
2,52%

Omschrijving

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag:
tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van
leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de
Leegstandwet
tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van
woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de
Leegstandwet

16.1
16.1.1
16.1.2
16.1.2.1
16.1.2.2

16
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als
bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:
voor een periode van twaalf maanden:
indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt
indien de vergunning voor twee of meer kansspelautomaten geldt:
een vast bedrag van
vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten
maal een bedrag van

Hoofdstuk 16 Kansspelen

12.2

12.1

12

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Artikel

€ 56,50
€ 22,50
€ 34,00

€ 22,50
€ 34,00

€ 159,80

€ 159,80

Tarief 2021

€ 56,50

€ 155,90

€ 155,90

Tarief 2020

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 3,90

€ 3,90

Absolute
stijging

0,00%
0,00%

0,00%

2,50%

2,50%

Percentuele
stijging

het bepaalde in 1.16.1 t/m 1.16.1.2.2. is van overeenkomstige
toepassing indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter of
langer dan twaalf maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien
verstande dat de in deze onderdelen bedoelde tarieven naar
evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning
verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.
voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:
indien de vergunning voor een kansspelautomaat geldt:
indien de vergunning voor twee of meer kansspelautomaten geldt:
een vast bedrag van
vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten
maal een bedrag van
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in
artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of
doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel
2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen

16.1.3

17.1.1
17.1.2
17.1.3

17.1
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Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
melding van een werk, vanaf 25 strekkende meter sleuflengte (m1),
in verband met het afgeven van een "instemmingsbesluit" voor het
leggen, instandhouden en het opruimen van kabels binnen het
grondgebied van de gemeente
indien het een tracé betreft tot 500 m1
indien het een tracé betreft vanaf 500 m1 tot 1.000 m1
voor elke m1 boven de 1.000 m1 vermeerderd met

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

16.4

16.3

16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.2.1
16.2.2.2

Omschrijving

Artikel

€ 389,05
€ 778,10
€ 0,16

€ 726,80

€ 398,80
€ 797,55
€ 0,16

€ 744,95

€ 53,25

€ 90,50
€ 136,00

€ 90,50
€ 136,00
€ 51,95

€ 226,50

Tarief 2021

€ 226,50

Tarief 2020

€ 9,75
€ 19,45
€ 0,00

€ 18,15

€ 1,30

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

Absolute
stijging

2,51%
2,50%
0,00%

2,50%

2,50%

0,00%
0,00%

0,00%

Percentuele
stijging

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
melding van een werk, kleiner dan 25 strekkende meter sleuflengte
(m1), in verband met het afgeven van een "bevestiging" voor het
leggen, instandhouden en het opruimen van kabels binnen het
grondgebied van de gemeente
Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een
melding voor spoedeisende werkzaamheden binnen het
grondgebied van de gemeente

17.2

18.3.2

18.3.1
18.3.1.1
18.3.1.2
18.3.1.3

18.2.3
18.3

18.2.1
18.2.2

18.1
18.2

18
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Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verlenen van:
een Europese Gehandicaptenparkeerkaart
een ontheffing als bedoeld in artikel 15, eerste lid juncto artikel 123
van het Wegenverkeersreglement alsmede artikel 5.1.5, lid 2 en
artikel 5.1.7 van de Algemeen Plaatselijke Verordening betreffende
de hoogte, breedte, wieldruk, gewicht e.d. van motorvoertuigen of
van een daardoor voortbewogen aanhangwagen
indien de ontheffing voor één dag geldt
indien de ontheffing voor een kwartaal of een deel van een
kwartaal geldt
indien de ontheffing voor een jaar geldt
een ontheffing als bedoeld in art. 87 van de RVV 1990, zoals
voetgangersgebieden, parkeerverboden, etc.
ingeval van verhuizing, bouwwerkzaamheden
indien de ontheffing voor één dag geldt
indien de ontheffing voor een week of een deel van de week geldt
indien de ontheffing voor een maand of langer geldt, zijn de kosten
per maand
een
ontheffing
voor
hulpdiensten
(arts/verpleegen
verloskundigen):

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

17.3

Omschrijving

Artikel

€ 10,50
€ 18,25
€ 34,30

€ 39,40

€ 10,50
€ 15,80

€ 104,15

€ 78,95

€ 188,40

Tarief 2020

€ 10,75
€ 18,70
€ 35,15

€ 40,35

€ 10,75
€ 16,20

€ 106,75

€ 80,90

€ 193,10

Tarief 2021

€ 0,25
€ 0,45
€ 0,85

€ 0,95

€ 0,25
€ 0,40

€ 2,60

€ 1,95

Absolute
stijging
€ 4,70

2,38%
2,47%
2,48%

2,41%

2,38%
2,53%

2,50%

2,47%

Percentuele
stijging
2,49%

18.5.1
18.5.2

18.5

18.3.5.3.1
18.3.5.3.2
18.3.5.3.3
18.3.5.3.4
18.3.5.3.5
18.3.5.3.6
18.3.5.3.7
18.4
18.4.1
18.4.2

18.3.5.1
18.3.5.2
18.3.5.3

18.3.5

100

indien de ontheffing voor een jaar of een gedeelte van een jaar
geldt
een ontheffing voor bewoners t.b.v. parkeren eigen voertuig
jaarontheffing voor het bereiken van de eigen parkeervoorziening
jaarontheffing blauwe zone
indien
de
ontheffing
onderdeel
uitmaakt
van
een
evenementenvergunning
een ontheffing in alle overige gevallen ( met een maximum van een
jaar)
indien de ontheffing voor een week of een deel van de week geldt
indien de ontheffing voor een jaar geldt
indien er meerdere ontheffingen worden aangevraagd, geldt
onderstaande staffelmethode
voor de 1e ontheffing (100%)
voor de 2e ontheffing (90%)
voor de 3e ontheffing (80%)
voor de 4e ontheffing (70%)
voor de 5e ontheffing (60%)
voor de 6e ontheffing (50%)
voor de 7e ontheffing en verder (40%)
Verlies vignet e.d. ( muv diefstal)
Verlies van vignet behorende bij ontheffing of parkeerproduct
verlies van transponder tbv Beweegbare Fysieke Afsluitingen (
zakpalen)
Het tarief bedraagt ter zake het plaatsen en verwijderen van borden
t.b.v. evenementen, als bedoeld in de Uitvoeringsregels inzake de
feitelijke uitvoering van de Wegsleepverordening gemeente SittardGeleen 2014:
Voor 1 bord
Voor elk volgend bord een bijtelling van

18.3.2.1

18.3.3
18.3.3.1
18.3.3.2
18.3.4

Omschrijving

Artikel

€ 62,85
€ 36,50

€ 71,75
€ 26,95

€ 70,00
€ 26,30

€ 61,35
€ 35,65

€ 120,00
€ 108,20
€ 96,30
€ 84,20
€ 72,10
€ 60,15
€ 48,10

€ 18,70
€ 120,00

€ 37,45
€ 20,45

€ 37,45

Tarief 2021

€ 117,10
€ 105,60
€ 93,95
€ 82,15
€ 70,35
€ 58,70
€ 46,95

€ 18,25
€ 117,10

€ 36,55
€ 19,95

€ 36,55

Tarief 2020

€ 1,50
€ 0,85

€ 1,75
€ 0,65

€ 2,90
€ 2,60
€ 2,35
€ 2,05
€ 1,75
€ 1,45
€ 1,15

€ 0,45
€ 2,90

€ 0,90
€ 0,50

Absolute
stijging
€ 0,90

2,44%
2,38%

2,50%
2,47%

2,48%
2,46%
2,50%
2,50%
2,49%
2,47%
2,45%

2,47%
2,48%

2,46%
2,51%

Percentuele
stijging
2,46%

Het tarief bedraagt ter zake de aanvraag en aanleg van een
gehandicaptenparkeerplaats ingevolge de vigerende "Beleidsregels
inzake de aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen 2007" en
het bepaalde in de BABW (Besluit Administratieve Bepalingen
inzake het Wegverkeer)
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
individuele gehandicaptenparkeerplaats
Voor de aanleg, inclusief 5-jaarlijkse toets en uiteindelijke intrekking
en
verwijdering van
een
toegekende
individuele
gehandicaptenparkeerplaats
Voor de wijziging van het kenteken van een reeds aangelegde
individuele gehandicaptenparkeerplaats
Voor de verplaatsing van een reeds aangelegde individuele
gehandicaptenparkeerplaats
Van een ontheffing voor zover noodzakelijk voor en direct
samenhangend met de uitvoering van bijzondere (exceptionele)
transporten
Het tarief bedraagt terzake van het wijzigen van een ontheffing,
parkeervergunning of parkeerabonnement (bijvoorbeeld als gevolg
van een nieuw kenteken)
Voor het vervoeren van personen in of op aanhangwagens en in
laadruimten, zoals bedoeld in artikel 61b van het RVV 1990
indien de ontheffing voor een jaar of een gedeelte van het jaar geldt

18.6

19
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van:

Hoofdstuk 19 Diversen

18.9.1

18.9

18.8

18.7

18.6.4

18.6.3

18.6.2

18.6.1

Omschrijving

Artikel

€ 35,95

€ 9,75

€ 44,55

€ 300,00

€ 25,30

€ 300,00

€ 22,05

Tarief 2020

€ 36,85

€ 9,95

€ 45,65

€ 307,50

€ 25,90

€ 307,50

€ 22,60

Tarief 2021

€ 0,90

€ 0,20

€ 1,10

€ 7,50

€ 0,60

€ 7,50

€ 0,55

Absolute
stijging

2,50%

2,05%

2,47%

2,50%

2,37%

2,50%

2,49%

Percentuele
stijging

afschriften, doorslagen, scans of fotokopieën van stukken, voor
zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke
regeling een tarief is opgenomen
voor minder dan 6 pagina's
voor meer dan 6 pagina's, per pagina formaat A4
voor meer dan 6 pagina's, per pagina formaat A3
Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het
verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat,
bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.
kopieën van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet
behorend bij de in de onderdelen 1.19.1.1 genoemde stukken, voor
zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke
regeling een tarief is opgenomen
per kaart, tekening of lichtdruk
vermeerderd voor elke dm2 of gedeelte daarvan met
tekeningen die op verzoek worden geplot bij derden de
daadwerkelijke kosten
een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen
alle niet nader in deze tabel omschreven diensten, per kwartier of
gedeelte daarvan
een toekenning van schadevergoeding bij rechtmatig handelen van
de gemeente (nadeelcompensatie)

19.1.1

20.1

20
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van:
een vergunning tot het in exploitatie nemen van een
kinderdagverblijf (of BSO), peuterspeelzaal of gastouderbureau

Hoofdstuk 20 Kinderopvang

19.4

19.3

19.2

19.1.2.1
19.1.2.2
19.1.2.3

19.1.2

19.1.1.1
19.1.1.2
19.1.1.3
19.1.1.4

Omschrijving

Artikel

€ 935,40

€ 325,40

€ 18,00

€ 18,70

€ 1,90
€ 0,05

€ 0,20
€ 0,25

Tarief 2020

€ 958,75

€ 325,40

€ 18,00

€ 18,70

€ 1,90
€ 0,05

€ 0,20
€ 0,25

Tarief 2021

€ 23,35

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Absolute
stijging

2,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Percentuele
stijging

een vergunning
gastouderopvang

20.2

tot

het

in

exploitatie

nemen

van

een

Omschrijving

Variabel
2020

Voor de toepassing van deze titel wordt
verstaan onder:
aanlegkosten (kosten voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden)
1.1.1
de
aannemingssom
exclusief
omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, van de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken
en van technische installatiewerken 2012
(UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of
voor zover deze ontbreekt, een raming van
de aanlegkosten, de omzetbelasting niet
inbegrepen. Indien de werken of
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze
titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs
die aan een derde in het economisch
verkeer zou moeten worden betaald voor de
werken of werkzaamheden waarop de
aanvraag betrekking heeft;

1.1

Artikel

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

103

Variabel
2021

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Omschrijving

Artikel

Tarief 2020

€ 311,80

Tarief 2020

Tarief 2021

€ 319,60

Tarief 2021

Absolute
stijging

Absolute
stijging
€ 7,80

Percentuele
stijging

Percentuele
stijging
2,50%

Omschrijving

bouwkosten:
1.1.2.1
Voor de berekening van de bouwkosten c.q.
de herbouwkosten dienen als leidraad te
worden gehanteerd de meest recente
uitgaven van de door Vakmedianet
gehanteerde taxatieboekjes m.b.t. de
(her)bouwkosten
van
bedrijfspanden,
woningen en agrarische objecten. Indien
blijkt dat de door de aanvrager van de
omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen opgegeven bouwkosten niet
overeenkomen met de uit de genoemde
taxatieboekjes voortvloeiende bouwkosten,
worden
de
opgegeven
bouwkosten
dienovereenkomstig ambtshalve aangepast.
Indien
de
opgegeven
bouwkosten
ambtshalve zijn verhoogd en deze verhoging
door
de
aanvrager
van
de
omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen niet redelijk wordt geacht, vindt
nadat dit met een door de aanvrager over te
leggen
gespecificeerde
aannemingsbegroting
aannemelijk
is
gemaakt, naar billijkheid restitutie van
teveel betaalde bouwleges plaats;
1.1.3
Wabo:
Wet
algemene
bepalingen
omgevingsrecht.

Artikel

Variabel
2020

104

Variabel
2021

Tarief 2020

Tarief 2021

Absolute
stijging

Percentuele
stijging

Schetsplan: en schetsplan is een schetsmatig
of initiatief plan voor bouw- of verbouw
gebruiksactiviteiten dat -vooruitlopend op
een omgevingsvergunning- wordt getoetst
aan de ruimtelijke kaders (bestemmingsplan
en overig gemeentelijk beleid).
In deze titel voorkomende begrippen die in
de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde
betekenis als bij of krachtens de Wabo
bedoeld.
In deze titel voorkomende begrippen die
niet nader in de Wabo zijn omschreven en
die betrekking hebben op activiteiten
waarvoor het toetsingskader in een ander
wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben
dezelfde betekenis als in dat wettelijk
voorschrift bedoeld.

1.1.4

2

Het tarief bedraagt voor de beoordeling van
een schetsplan

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

1.3

1.2

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

105

Variabel
2021

€ 216,65

Tarief 2020

€ 222,05

Tarief 2021

€ 5,40

Absolute
stijging

2,49%

Percentuele
stijging

Omschrijving

3.1.1.1

3.1
3.1.1

3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verlenen
van een omgevingsvergunning voor een
project: de som van de verschuldigde leges
voor de verschillende activiteiten of
handelingen waaruit het project geheel of
gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag
betrekking heeft en de verschuldigde leges
voor de extra toetsen die in verband met de
aanvraag moeten worden uitgevoerd,
berekend
naar
de
tarieven
en
overeenkomstig het bepaalde in dit
hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In
afwijking van de vorige volzin kan ook per
activiteit, handeling of andere grondslag een
legesbedrag worden gevorderd.
Bouwactiviteiten
Indien
de
aanvraag
om
een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt
het tarief:
indien de bouwkosten minder zijn of gelijk
zijn aan € 100.000,00 een percentage van de
bouwsom van

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Artikel

5,416%

Variabel
2020

106

5,551%

Variabel
2021

Tarief 2020

Tarief 2021

Absolute
stijging

2,49%

Percentuele
stijging

indien de bouwkosten zijn gelegen tussen €
100.000,00 en € 2.500.000,01, een bedrag
van € 5.416,00, 551,00, verhoogd met een
percentage van het deel tussen €
100.000,00 en € 2.500.000,01 van
indien de bouwkosten zijn gelegen tussen €
2.500.000,00 en € 5.000.000,01, een bedrag
van € 95.464,00 97.850,00 verhoogd met
een percentage van het deel tussen €
2.500.000,00 en € 5.000.000,01 van
indien de bouwkosten zijn gelegen tussen €
5.000.000 en € 7.500.000,01, een bedrag
van € 177.214,00 181.644,00 verhoogd met
een percentage van het deel tussen €
5.000.000 en € 7.500.000,01 van
indien de bouwkosten zijn gelegen tussen €
7.500.000,00 en € 20.000.000,01 een bedrag
van € 241.364,00 247.398,00 verhoogd met
een percentage van het deel tussen €
7.500.000,00 en € 20.000.000,01 van
indien de bouwkosten zijn gelegen boven €
20.000.000,00, een bedrag van € 481.864,00
493.910,00 verhoogd met een percentage
van de bouwkosten van
met dien verstande dat het tarief niet
minder zal bedragen dan

3.1.1.2

3.1.1.7

3.1.1.6

3.1.1.5

3.1.1.4

3.1.1.3

Omschrijving

Artikel

0,962%

1,924%

2,566%

3,270%

Variabel
2020
3,752%

107

0,986%

1,972%

2,630%

3,352%

Variabel
2021
3,846%

€ 216,65

Tarief 2020

€ 222,05

Tarief 2021

€ 5,40

Absolute
stijging

2,49%

2,50%

2,50%

2,49%

2,51%

Percentuele
stijging
2,51%

Omschrijving

Variabel
2020

Variabel
2021

Tarief 2020

Tarief 2021
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Achteraf ingediende aanvraag
3.1.2
Onverminderd het bepaalde in onderdeel
150,00%
150,00%
2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat
subonderdeel bedoelde aanvraag wordt
ingediend na aanvang of gereedkomen van
de bouwactiviteit: van de op grond van dat
onderdeel verschuldigde leges.
3.2
Aanlegactiviteiten (uitvoeren van een werk
of werkzaamheden)
3.2.1
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
3,454%
3,540%
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit voor het uitvoeren van een
werk of werkzaamheden als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,
bedraagt het tarief een percentage van de
kosten voor het uitvoeren van een werk of
werkzaamheden
3.2.1.1
met dien verstande dat het tarief niet
€ 216,65
€ 222,05
minder zal bedragen dan
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een (vergunningplichtige of vergunningvrije) bouwactiviteit en/of
een activiteit voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden

Artikel

€ 5,40

Absolute
stijging

2,49%

2,49%

0,00%

Percentuele
stijging

Indien
de
aanvraag
om
een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens
sprake is van een (vergunningplichtige of
vergunningvrije) bouwactiviteit en/of een
activiteit voor het uitvoeren van een werk of
werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van
de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd
het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en
2.3.2:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
1°, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
2° , van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke
afwijking) en de bouwkosten of kosten voor
het uitvoeren van een werk of
werkzaamheden lager zijn dan of gelijk zijn
aan € 10.000
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
2° van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke
afwijking), en de bouwkosten of kosten voor
het uitvoeren van een werk of
werkzaamheden hoger zijn dan € 10.000
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
3°, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking):

3.3

3.3.4

3.3.3

3.3.2

3.3.1

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

109

Variabel
2021

€ 807,35

€ 1.983,75

€ 1.935,40

€ 222,05

€ 222,05

Tarief 2021

€ 787,70

€ 216,65

€ 216,65

Tarief 2020

€ 48,35

€ 19,65

€ 5,40

€ 5,40

Absolute
stijging

2,50%

2,49%

2,49%

2,49%

Percentuele
stijging

Omschrijving

Variabel
2020

Variabel
2021

Tarief 2020

Tarief 2021

110

Indien
de
aanvraag
om
een
omgevingsvergunning als onder 2.3.3.4
wordt
gepubliceerd
op www.ruimtelijkeplannen.nl ter indiening
van zienswijzen bedraagt het tarief
3.3.5
De tarieven zoals bedoeld in artikel 2.3.3
worden voorafgaand aan het in procedure
nemen van de benodigde Wabo procedure
aan de aanvrager schriftelijk meegedeeld.
3.3.6
Indien ontheffing wordt verleend van een
€ 171,45
€ 175,70
bepaling van de bouwverordening bedraagt
het tarief:
3.3.7
Indien de aanvraag wordt ingetrokken of
€ 216,65
€ 222,05
geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak
op teruggaaf van 50% van de leges voor de
activiteit planologisch strijdig gebruik, met
dien verstande, dat het minimaal te betalen
tarief voor deze activiteit bedraagt
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit of een activiteit voor het uitvoeren van werken
3.4
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet
tevens sprake is van een bouwactiviteit of
een activiteit voor het uitvoeren van een
werk of werkzaamheden als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder a,
onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt
het tarief:

3.3.4.1

Artikel

2,48%

2,49%
€ 5,40

Percentuele
stijging

€ 4,25

Absolute
stijging

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
1°, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
2°, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking):
in afwijking van 2.3.4.2 bedraagt het tarief
bij een wijziging ihkv commerciële
activiteiten (buitenplanse kleine afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
3°, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking):
indien
een
aanvraag
om
een
omgevingsvergunning als onder 2.3.4.3
wordt
gepubliceerd
op www.ruimtelijkeplannen.nl ter indiening
van zienswijzen, bedraagt het tarief
Indien de aanvraag wordt ingetrokken of
geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak
op teruggaaf van 50% van de leges voor de
activiteit planologisch strijdig gebruik, met
dien verstande, dat het minimaal te betalen
tarief voor deze activiteit bedraagt
indien de aanvraag een project van
provinciaal belang betreft en met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de
Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde of
vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening
bij of krachtens provinciale verordening,
onderscheidenlijk provinciale verklaring
gegeven regels is afgeweken:

3.4.1

3.4.5

3.4.4

3.4.3.1

3.4.3

3.4.2.1

3.4.2

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

111

Variabel
2021

€ 222,05

€ 1.983,75

€ 1.935,40

€ 1.983,75

€ 1.935,40

€ 216,65

€ 807,35

€ 222,05

€ 222,05

Tarief 2021

€ 787,70

€ 216,65

€ 216,65

Tarief 2020

€ 48,35

€ 5,40

€ 48,35

€ 19,65

€ 5,40

Absolute
stijging
€ 5,40

2,50%

2,49%

2,50%

2,49%

2,49%

Percentuele
stijging
2,49%

Omschrijving

Variabel
2020

indien de aanvraag een project van
nationaal belang betreft en met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de
Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of
vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening
bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur, onderscheidenlijk ministeriële
verklaring gegeven regels is afgeweken:
3.4.7
indien een aanvraag tot het verlenen van
een omgevingsvergunning voor de activiteit
planologisch strijdig gebruik betrekking
heeft op dezelfde activiteit als waarvoor
eerder een vergunning geweigerd is of
wegens onvolledigheid niet in behandeling
is genomen, wordt het eerder in rekening
gebrachte bedrag voor de weigering/besluit
tot niet in behandeling name verrekend met
de totaal verschuldigde leges voor de
uiteindelijk te verlenen vergunning, met
dien verstande dat het tarief niet minder
bedraagt dan
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
3.5
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt
het basistarief onverminderd het bepaalde
in de andere onderdelen van dit hoofdstuk
indien tevens sprake is van de in die
onderdelen bedoelde activiteiten:

3.4.6

Artikel

112

Variabel
2021

Tarief 2021
€ 1.983,75

€ 222,05

Tarief 2020
€ 1.935,40

€ 216,65

€ 5,40

Absolute
stijging
€ 48,35

2,49%

Percentuele
stijging
2,50%

€ 181,45
€ 1,74

€ 0,37

€ 0,10

€ 0,02

€ 0,01
€ 876,70
€ 194,10
€ 1,95

€ 0,46

€ 0,11

€ 177,05
€ 1,70

€ 0,36

€ 0,10

€ 0,02

€ 0,01
€ 855,35
€ 189,40
€ 1,90

€ 0,45

€ 0,11

113

€ 237,20

€ 231,45

Tarief 2021

3.5.1
in het kader van nieuw- en verbouw :
te vermeerderen met, voor een gebouw of bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte van:
3.5.1.1
minder dan 100 m2
3.5.1.2
100 - 500 m2 € 177,05 181,45 plus een
bedrag per m2 tussen 100 en 500,01 m2
van:
3.5.1.3
501 - 2.000 m2 € 857,05 € 877,45 plus een
bedrag per m2 tussen 500 en 2000,01 m2
van:
3.5.1.4
2.001 - 5.000 m2 € 1.397,05 432,45 plus een
bedrag per m2 tussen 2.000 en 5.000,01 m2
van:
3.5.1.5
5.001 - 50.000 m2 € 1.697,05 732,45 plus
een bedrag per m2 tussen 5.000 en
50.000,01 m2 van:
3.5.1.6
50.001 m2 of meer € 2.597,05 632,45 plus
een bedrag per m2 boven 50.000 m2 van
3.5.2
in het kader van bestaande bouw
te vermeerderen met, voor een gebouw of bouwwerk met een oppervlakte van:
3.5.2.1
minder dan 100 m2
3.5.2.2
100 - 500 m2 € 189,40 194,1 plus een
bedrag per m2 tussen 100 en 500,01 m2
van:
3.5.2.3
501 - 2.000 m2 € 949,40 € 974,1 plus een
bedrag per m2 tussen 500 en 2000,01 m2
van:
3.5.2.4
2.001 - 5.000 m2 € 1.624,40 664,10 plus een
bedrag per m2 tussen 2.000 en 5.000,01 m2
van:

Variabel
2020

Tarief 2020

Omschrijving

Variabel
2021

Artikel

€ 0,00

€ 0,01

€ 4,70
€ 0,05

€ 21,35

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,01

€ 4,40
€ 0,04

Absolute
stijging
€ 5,75

0,00%

2,22%

2,48%
2,63%

2,50%

0,00%

0,00%

0,00%

2,78%

2,49%
2,35%

Percentuele
stijging
2,48%

5.001 - 50.000 m2 € 1.954,40 994,10 plus
een bedrag per m2 tussen 5.000 en
50.000,01 m2 van:
50.001 m2 of meer € 4.204,40 244,10 plus
een bedrag per m2 boven 50.000 m2 van
indien en voor zover de aanvraag mede
betrekking heeft op niet bebouwde voor
bedrijfsdoeleinden bestemde terreinen bij
een
gebouw/bouwwerk
waarin
bedrijfsmatig de in artikel 7.6 van het
Bouwbesluit 2012 bedoelde stoffen worden
opgeslagen, voor terreinen met een
oppervlakte van:
minder dan 500,01 m2
tussen 500 en 2.000,01 m2
tussen 2.001 en 5.000 m2
voor terreinen met een gebruiksoppervlakte
van meer dan 5.000 m2:
verhoogd met € 25,85 26,50 per 5.000 m2 of
een gedeelte daarvan
Activiteiten
met
betrekking
tot
monumenten of beschermde stads- of
dorpsgezichten

3.5.2.5

3.6

3.5.3.4.1

3.5.3.1
3.5.3.2
3.5.3.3
3.5.3.4

3.5.3

3.5.2.6

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

114

Variabel
2021

€ 80,15
€ 160,25
€ 240,40
€ 240,40

€ 0,02

€ 0,05

Tarief 2020

€ 82,15
€ 164,25
€ 246,40
€ 246,40

€ 0,02

€ 0,05

Tarief 2021

€ 2,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 6,00

€ 0,00

Absolute
stijging
€ 0,00

2,50%
2,50%
2,50%
2,50%

0,00%

Percentuele
stijging
0,00%

Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit met betrekking tot een rijks-,
provinciaal of gemeentelijk monument als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of
artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van
de Wabo of artikel 14 van de gemeentelijke
erfgoedverordening, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere
onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens
sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten:
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in
enig opzicht wijzigen van een beschermd
monument:
Indien
de
aanvraag
onder
2.3.6
werkzaamheden betreft waarvoor de
rijksdienst voor de monumentenzorg en of
Gedeputeerde Staten van de provincie
Limburg afzonderlijk advies dient te worden
gevraagd wordt het tarief verhoogd met
Indien de aanvraag onder artikel 2.3.6 wordt
gepubliceerd met de mogelijkheid tot het
inbrengen van zienswijzen wordt het tarief
verhoogd met

3.6.1

3.6.3

3.6.2

3.6.1.1

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

115

Variabel
2021

€ 95,95

€ 589,25

€ 318,05

Tarief 2020

€ 98,35

€ 603,95

€ 326,00

Tarief 2021

€ 2,40

€ 14,70

€ 7,95

Absolute
stijging

2,50%

2,49%

2,50%

Percentuele
stijging

Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het slopen van een bouwwerk in een
beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel
2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de
Wabo of artikel 20 van de gemeentelijke
erfgoedverordening, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in de andere
onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens
sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten:
indien de aanvraag wordt ingetrokken of
geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak
op teruggaaf van de leges voor de activiteit
met betrekking tot een monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht, met dien
verstande, dat het te betalen tarief voor
deze activiteit bedraagt
Sloopactiviteiten
anders
dan
bij
monumenten of in beschermd stads- of
dorpsgezicht

3.6.4

3.7

3.6.5

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

116

Variabel
2021

€ 216,65

€ 318,05

Tarief 2020

€ 222,05

€ 326,00

Tarief 2021

€ 5,40

Absolute
stijging
€ 7,95

2,49%

Percentuele
stijging
2,50%

Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het slopen van een bouwwerk in gevallen
waarin dat in een bestemmingsplan,
beheersverordening
of
voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo,
bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in
die onderdelen bedoelde activiteiten:
Indien de aanvraag wordt ingetrokken of
geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak
op teruggaaf van de leges voor de activiteit
met betrekking tot een monument of een
beschermd stads- of dorpsgezicht, met dien
verstande, dat het te betalen tarief voor
deze activiteit bedraagt
Aanleggen of veranderen van een weg
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het aanleggen van een weg of verandering
brengen in de wijze van aanleg van een weg,
bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid,
onder d, van de Wabo in samenhang met de
provinciale wegenverordening of artikel 2.11
van de Algemene plaatselijke verordening
bedraagt het tarief, onverminderd het
bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in
die onderdelen bedoelde activiteiten:

3.7.1

3.8
3.8.1

3.7.2

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

117

Variabel
2021

€ 640,20

€ 216,65

€ 318,05

Tarief 2020

€ 656,20

€ 222,05

€ 326,00

Tarief 2021

€ 16,00

€ 5,40

Absolute
stijging
€ 7,95

2,50%

2,49%

Percentuele
stijging
2,50%

De legesheffing als bedoeld in artikel 2.3.8.1
is niet van toepassing voor nutsbedrijven
(stroom, gas en water).
Uitweg/inrit
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het maken, hebben, veranderen of
veranderen van het gebruik van een uitweg
waarvoor ingevolge artikel 2:12 van de
Algemene Plaatselijke Verordening SittardGeleen een vergunning is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en
onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:
Het tarief als bedoeld in artikel 2.3.9.1
wordt
niet
geheven
voor
vergunningaanvragen
voor
een
mindervalide inrit.
Indien de aanvraag wordt ingetrokken of
geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak
op teruggaaf van de leges voor de activiteit
uitweg/inrit, met dien verstande, dat het te
betalen tarief voor deze activiteit bedraagt

3.8.2

3.9.2

3.9.1.1

3.9
3.9.1

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

118

Variabel
2021

€ 216,65

€ 324,95

Tarief 2020

€ 222,05

€ 333,05

Tarief 2021

€ 5,40

€ 8,10

Absolute
stijging

2,49%

2,49%

Percentuele
stijging

Kappen
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het vellen of doen vellen van een
houtopstand, waarvoor ingevolge artikel
4:11 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Sittard-Geleen een vergunning
is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste
lid, aanhef en onder g, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
Indien de aanvraag wordt ingetrokken of
geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak
op teruggaaf van de leges voor de activiteit
kappen, met dien verstande, dat het te
betalen tarief voor deze activiteit bedraagt
Activiteiten met betrekking tot het maken of
voeren van handelsreclame
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het aan of op een onroerende zaak maken
of voeren van handelsreclame, waarvoor
ingevolge artikel 4:15 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen een
vergunning is vereist, als bedoeld in artikel
2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i van de
Wabo, bedraagt het tarief:

3.10
3.10.1

3.10.3.1

3.10.3

3.10.2

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

119

Variabel
2021

€ 318,05

€ 216,65

€ 324,95

Tarief 2020

€ 326,00

€ 222,05

€ 333,05

Tarief 2021

€ 7,95

€ 5,40

€ 8,10

Absolute
stijging

2,50%

2,49%

2,49%

Percentuele
stijging

Omschrijving

Het tarief van artikel 2.3.10.3.1 wordt niet
geheven als de onverlichte handelsreclame
zich in of aan een bouwwerk geen gebouw
zijnde bevindt, waarvoor volgens artikel 2 lid
1
sub
a
van
de
Wabo,
een
omgevingsvergunning nodig is, en de
activiteiten 'bouwen' en 'het voeren van
handelsreclame' voor dit bouwwerk en deze
onverlichte handelsreclame in één aanvraag
wordt ingediend.
3.10.3.3
Indien de aanvraag wordt ingetrokken of
geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak
op teruggaaf van de leges voor de activiteit
het voeren van handelsreclame, met dien
verstande, dat het te betalen tarief voor
deze activiteit bedraagt
Opslag van roerende zaken
3.11
Niet van toepassing

3.10.3.2

Artikel

Variabel
2020

120

Variabel
2021

€ 216,65

Tarief 2020

€ 222,05

Tarief 2021

€ 5,40

Absolute
stijging

2,49%

Percentuele
stijging

Omschrijving

betrekking heeft op het realiseren van projecten
of andere handelingen met gevolgen voor
habitats en soorten in of in de nabijheid van een
Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, lid
1 van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel
artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming,
waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie
Limburg een verklaring van geen bedenkingen
dient te geven of te weigeren ingevolge artikel
2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht: het van toepassing zijnde tarief
zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de
vigerende Tarieventabel behorende bij de
vigerende Legesverordening van de Provincie
Limburg inzake het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning voor het realiseren van projecten of
andere handelingen met gevolgen voor habitats
of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als
bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel
2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming. Dit
tarief bedraagt: (Voor zover deze tarieven door
Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn
gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.)

Natura 2000-activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning
3.12

Artikel

Variabel
2020

121

Variabel
2021

Tarief 2020

Tarief 2021

Absolute
stijging

Percentuele
stijging

Omschrijving

3.12.1
Landbouw en overige
3.12.2
Industrie
3.12.3
Infrastructuur
Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning
3.12.4
Indien een omgevingsvergunning, die
voorziet in projecten of andere handelingen
met gevolgen voor habitats en soorten in of
in de nabijheid van een Natura 2000-gebied,
door de Gemeente wordt geweigerd, als
gevolg van het weigeren van een verklaring
van geen bedenkingen met betrekking tot
dit onderdeel door Gedeputeerde Staten
van de Provincie Limburg, vindt restitutie
door de Gemeente aan de aanvrager plaats
van 75% van de geheven leges van de
aanvrager.
Restitutie bij intrekking aanvraag
3.12.5
Indien
de
aanvraag
om
een
omgevingsvergunning, die voorziet in
projecten of andere handelingen met
gevolgen voor habitats en soorten in of in de
nabijheid van een Natura 2000-gebied, door
de aanvrager wordt ingetrokken alvorens
daarop door de Gemeente is beschikt, vindt
restitutie door de gemeente aan de
aanvrager als volgt plaats:

Artikel

75,00%

Variabel
2020

122

75,00%

Variabel
2021
€ 2.598,85
€ 12.909,50
€ 19.356,40

Tarief 2020
€ 2.648,25
€ 13.154,80
€ 19.724,20

Tarief 2021

Absolute
stijging
€ 49,40
€ 245,30
€ 367,80
0,00%

Percentuele
stijging
1,90%
1,90%
1,90%

Omschrijving

indien het verzoek tot intrekking is gedaan
binnen zes maanden na datum van
ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente,
vindt restitutie door de Gemeente aan de
aanvrager plaats van 50% van de geheven
leges van de aanvrager.
3.12.5.2
indien het verzoek tot intrekking is gedaan
zes maanden na datum van ontvangst van
de aanvraag bij de Gemeente, vindt
restitutie plaats door de Gemeente aan de
aanvrager van 25% van de geheven leges
van de aanvrager.
3.12.6
Het in behandeling nemen van een aanvraag
tot verlening van een omgevingsvergunning
in het kader van projecten of andere
handelingen met gevolgen voor habitats of
soorten in of nabij een Natura 2000-gebied
betrekking hebbende op evenementen en
het beheer van een Natura-gebied.
Handelingen in het kader Flora- en faunawet
3.13
n.v.t.
Andere activiteiten
3.14
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op
het verrichten van een andere activiteit of
handeling dan in de voorgaande onderdelen
van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit
of handeling:

3.12.5.1

Artikel

25,00%

25,00%

123

Variabel
2021
50,00%

Variabel
2020
50,00%

Tarief 2020

Tarief 2021

Absolute
stijging

0,00%

Percentuele
stijging
0,00%

behoort tot een bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen categorie activiteiten
die van invloed kunnen zijn op de fysieke
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt
het tarief:
behoort tot een bij provinciale verordening,
gemeentelijke
verordening
of
waterschapsverordening
aangewezen
categorie activiteiten die van invloed
kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als
bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de
Wabo, bedraagt het tarief:
als het een gemeentelijke verordening
betreft: het bedrag dat op grond van deze
tarieventabel
voor
de
betreffende
vergunning of ontheffing verschuldigd is als
de activiteit zou worden uitgevoerd zonder
omgevingsvergunning.

3.14.1

3.14.2.1

3.14.2

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

124

Variabel
2021

€ 178,10

€ 178,10

Tarief 2020

€ 182,55

€ 182,55

Tarief 2021

€ 4,45

Absolute
stijging
€ 4,45

2,50%

Percentuele
stijging
2,50%

Omschrijving

als
het
een
provinciale
of
waterschapsverordening betreft: het bedrag
van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een
begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in de
eerste volzin is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde
werkdag schriftelijk is ingetrokken.
Omgevingsvergunning in twee fasen
3.15
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning op verzoek in twee
fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5,
eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
3.15.1
voor het in behandeling nemen van de
aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat
voortvloeit uit toepassing van de tarieven in
dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de
aanvraag voor de eerste fase betrekking
heeft;

3.14.2.2

Artikel

Variabel
2020

125

Variabel
2021
Tarief 2020

Tarief 2021

Absolute
stijging

Percentuele
stijging

Omschrijving

voor het in behandeling nemen van de
aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de tweede fase: het bedrag
dat voortvloeit uit toepassing van de
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten
waarop de aanvraag voor de tweede fase
betrekking heeft.
Beoordeling bodemrapport
3.16
Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien krachtens
wettelijk voorschrift voor de in dat
onderdeel
bedoelde
aanvraag
een
bodemrapport wordt beoordeeld:
3.16.1
voor de beoordeling van een milieukundig
bodemrapport
3.16.2
voor de beoordeling van een archeologisch
bodemrapport

3.15.2

Artikel

Variabel
2020

126

Variabel
2021

€ 182,55
€ 182,55

€ 178,10

Tarief 2021

€ 178,10

Tarief 2020

€ 4,45

€ 4,45

Absolute
stijging

2,50%

2,50%

Percentuele
stijging

Advies
Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij
wettelijk
voorschrift
aangewezen
bestuursorgaan of andere instantie advies
moet uitbrengen over de aanvraag of het
ontwerp van de beschikking op de aanvraag
om een omgevingsvergunning: het bedrag
van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een
begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1
is uitgebracht, wordt een aanvraag in
behandeling genomen op de vijfde werkdag
na de dag waarop de begroting aan de
aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de
aanvraag voor deze vijfde werkdag
schriftelijk is ingetrokken.

3.17
3.17.1

3.17.2

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

127

Variabel
2021

Tarief 2020

Tarief 2021

Absolute
stijging

Percentuele
stijging

Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij
wet of algemene maatregel van bestuur
aangewezen bestuursorgaan een verklaring
van geen bedenkingen moet afgeven
voordat de omgevingsvergunning kan
worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27,
eerste lid, van de Wabo:
indien de gemeenteraad een verklaring van
geen bedenkingen moet afgeven:
indien een ander bestuursorgaan een
verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan
het in behandeling nemen van de aanvraag
om een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit
een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in
2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de
vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde
werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3.18
3.18.1

3.18.2

3.18.1.2

3.18.1.1

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

128

Variabel
2021

€ 216,65

Tarief 2020

€ 222,05

Tarief 2021

€ 5,40

Absolute
stijging

2,49%

Percentuele
stijging

Omschrijving

Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning is voorafgegaan door
een aanvraag voor de beoordeling van een
schetsplan als bedoeld in hoofdstuk 2,
waarop de eerstgenoemde aanvraag
betrekking heeft, worden de terzake van het
schetsplan geheven leges in mindering
gebracht op de leges voor het in
behandeling nemen van de aanvraag tot het
verlenen van een omgevingsvergunning
bedoeld in hoofdstuk 3.

5.1.1

5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag
omgevingsvergunning voor bouw- of
activiteit voor het uitvoeren van een werk of
werkzaamheden
Als de aanvrager zijn aanvraag tot het
verlenen van een omgevingsvergunning
voor een project dat geheel of gedeeltelijk
bestaat uit bouwactiviteiten of uitvoeren
van werk of werkzaamheden als bedoeld in
de onderdelen 2.3.1 of 2.3.2 intrekt, bestaat
aanspraak op teruggaaf van een deel van de
leges, met dien verstande, dat het minimaal
te betalen tarief bedraagt:

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

4.1

Hoofdstuk 4 Vermindering

Artikel

Variabel
2020

129

Variabel
2021

€ 216,65

Tarief 2020

€ 222,05

Tarief 2021

€ 5,40

Absolute
stijging

2,49%

Percentuele
stijging

De teruggaaf bedraagt direct indien alleen
getoetst is aan het bestemmingsplan of de
stedenbouwkundige voorschriften van de
bouwverordening: van de op grond van die
onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
waarbij het maximaal te betalen tarief
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tot en met
€ 100.000
waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tussen €
100.000 en € 500.000,01
waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden boven €
500.000,00

5.1.1.1

5.1.1.4

5.1.1.3

5.1.1.2

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020
80,00%

130

Variabel
2021
80,00%

€ 3.705,65

€ 1.323,45

€ 264,00

Tarief 2020

€ 3.798,25

€ 1.356,50

€ 270,60

Tarief 2021

€ 92,60

€ 33,05

€ 6,60

Absolute
stijging

2,50%

2,50%

2,50%

Percentuele
stijging
0,00%

De teruggaaf bedraagt direct indien alleen
getoetst is aan het bestemmingsplan of de
stedenbouwkundige voorschriften van de
bouwverordening en aan redelijke eisen van
welstand: van de op grond van die
onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
waarbij het maximaal te betalen tarief
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tot en met
€ 100.000
waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tussen €
100.000 en € 500.000,01
waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden boven €
500.000,00
De teruggaaf bedraagt direct indien getoetst
is aan het bestemmingsplan of de
stedenbouwkundige voorschriften van de
bouwverordening, aan redelijke eisen van
welstand en het bouwbesluit: van de op
grond van die onderdelen voor de
betreffende activiteit verschuldigde leges.

5.1.2.1

5.1.3.1

5.1.2.4

5.1.2.3

5.1.2.2

Omschrijving

Artikel

50,00%

Variabel
2020
70,00%

131

50,00%

Variabel
2021
70,00%

€ 5.558,55

€ 1.985,10

€ 397,00

Tarief 2020

€ 5.697,50

€ 2.034,70

€ 406,90

Tarief 2021

€ 138,95

€ 49,60

€ 9,90

Absolute
stijging

0,00%

2,50%

2,50%

2,49%

Percentuele
stijging

waarbij het maximaal te betalen tarief
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tot en met
€ 100.000
waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tussen €
100.000 en € 500.000,01
waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden boven €
500.000,00 van de op grond van die
onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.

5.1.3.2

5.1.3.4

5.1.3.3

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

132

Variabel
2021

€ 9.265,35

€ 3.308,60

€ 661,65

Tarief 2020

€ 9.496,95

€ 3.391,30

€ 678,15

Tarief 2021

€ 231,60

€ 82,70

Absolute
stijging
€ 16,50

2,50%

2,50%

Percentuele
stijging
2,49%

Teruggaaf als gevolg van intrekking
verleende omgevingsvergunning voor bouw, aanlegactiviteiten
Als
de
gemeente
een
verleende
omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit
bouwactiviteiten of uitvoeren van werk of
werkzaamheden, als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1 en 2.3.2, intrekt op
aanvraag van de vergunninghouder, bestaat
aanspraak op teruggaaf van een deel van de
leges, mits deze aanvraag schriftelijk is
ingediend binnen twee jaar na verlening van
de vergunning en van de vergunning geen
gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de
betreffende activiteit verschuldigde leges.
waarbij het minimaal te betalen bedrag
bedraagt
waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tot en met
€ 100.000,00
waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tussen €
100.000 en € 500.000,01

5.2

5.2.5

5.2.4

5.2.3

5.2.2

5.2.1

Omschrijving

Artikel

50,00%

Variabel
2020

133

50,00%

Variabel
2021

€ 3.308,60

€ 661,65

€ 216,65

Tarief 2020

€ 3.391,30

€ 678,15

€ 222,05

Tarief 2021

€ 82,70

€ 16,50

€ 5,40

Absolute
stijging

2,50%

2,49%

2,49%

0,00%

Percentuele
stijging

waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden boven €
500.000,00
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van
een omgevingsvergunning voor bouw-,
aanlegactiviteiten
Als de gemeente een omgevingsvergunning
voor een project dat geheel of gedeeltelijk
bestaat uit bouwactiviteiten of uitvoeren
van werk of werkzaamheden als bedoeld in
de onderdelen 2.3.1 of 2.3.2 weigert,
bestaat aanspraak op teruggaaf van een
deel van de leges, met dien verstande, dat
het minimaal te betalen tarief bedraagt:
De teruggaaf bedraagt direct indien alleen
getoetst is aan het bestemmingsplan of de
stedenbouwkundige voorschriften van de
bouwverordening : van de op grond van die
onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
waarbij het maximaal te betalen tarief
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tot en met
€ 100.000

5.2.6

5.3.1.2

5.3.1.1

5.3.1

5.3

Omschrijving

Artikel

80,00%

Variabel
2020

134

80,00%

Variabel
2021

€ 264,00

€ 216,65

€ 9.265,35

Tarief 2020

€ 270,60

€ 222,05

€ 9.496,95

Tarief 2021

€ 6,60

€ 5,40

Absolute
stijging
€ 231,60

2,50%

0,00%

2,49%

Percentuele
stijging
2,50%

waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tussen €
100.000 en € 500.000,01
waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden boven €
500.000,00
De teruggaaf bedraagt direct indien alleen
getoetst is aan het bestemmingsplan of de
stedenbouwkundige voorschriften van de
bouwverordening en aan redelijke eisen van
welstand: van de op grond van die
onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
waarbij het maximaal te betalen tarief
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tot en met
€ 100.000
waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tussen €
100.000 en € 500.000,01

5.3.1.3

5.3.2.3

5.3.2.2

5.3.2.1

5.3.1.4

Omschrijving

Artikel

70,00%

Variabel
2020

135

70,00%

Variabel
2021

€ 1.985,10

€ 397,00

€ 3.705,65

€ 1.323,45

Tarief 2020

€ 2.034,70

€ 406,90

€ 3.798,25

€ 1.356,50

Tarief 2021

€ 49,60

€ 9,90

€ 92,60

Absolute
stijging
€ 33,05

2,50%

2,49%

0,00%

2,50%

Percentuele
stijging
2,50%

waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden boven €
500.000,00
De teruggaaf bedraagt direct indien getoetst
is aan het bestemmingsplan of de
stedenbouwkundige voorschriften van de
bouwverordening, aan redelijke eisen van
welstand en het bouwbesluit: van de op
grond van die onderdelen voor de
betreffende activiteit verschuldigde leges.
waarbij het maximaal te betalen tarief
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tot en met
€ 100.000
waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tussen €
100.000 en € 500.000,01
waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden boven €
500.000,00

5.3.2.4

5.3.3.4

5.3.3.3

5.3.3.2

5.3.3.1

Omschrijving

Artikel

50,00%

Variabel
2020

136

50,00%

Variabel
2021

€ 9.265,35

€ 3.308,60

€ 661,65

€ 5.558,55

Tarief 2020

€ 9.496,95

€ 3.391,30

€ 678,15

€ 5.697,50

Tarief 2021

€ 231,60

€ 82,70

€ 16,50

Absolute
stijging
€ 138,95

2,50%

2,50%

2,49%

0,00%

Percentuele
stijging
2,50%

Teruggaaf als gevolg van het niet verder in
behandeling nemen van een aanvraag
omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen of de activiteit het uitvoeren van
een werk of werkzaamheden
Als de gemeente een omgevingsvergunning
voor een project dat geheel of gedeeltelijk
bestaat uit de activiteit bouwen of de
activiteit het uitvoeren van een werk of
werkzaamheden als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1 of 2.3.2, niet verder in
behandeling neemt vanwege onvolledigheid
bestaat aanspraak op teruggaaf van een
deel van de leges.
De teruggaaf bedraagt direct : van de op
grond van die onderdelen voor de
betreffende activiteit verschuldigde leges.
waarbij het maximaal te betalen tarief
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tot en met
€ 100.000
waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden tussen €
100.000 en € 500.000,01

5.4

5.4.1.3

5.4.1.2

5.4.1.1

5.4.1

Omschrijving

Artikel

80,00%

Variabel
2020

137

80,00%

Variabel
2021

€ 1.323,45

€ 264,00

Tarief 2020

€ 1.356,50

€ 270,60

Tarief 2021

€ 33,05

€ 6,60

Absolute
stijging

2,50%

2,50%

0,00%

Percentuele
stijging

Omschrijving

Variabel
2020

waarbij het maximaal te betalen bedrag
bedraagt over het gedeelte van de
bouwkosten of kosten voor het uitvoeren
van een werk of werkzaamheden boven €
500.000,00
5.4.1.5
Indien een aanvraag voor het verkrijgen van
een omgevingsvergunning voor een
bouwactiviteit betrekking heeft op dezelfde
bouwactiviteit als waarvoor eerder een
vergunning geweigerd is of wegens
onvolledigheid niet in behandeling is
genomen, wordt het eerder in rekening
gebrachte bedrag voor de weigering/besluit
tot niet in behandeling name verrekend met
de totaal verschuldigde leges voor de
uiteindelijk te verlenen vergunning, met
dien verstande dat het tarief niet minder
bedraagt dan het vorenstaande vindt geen
toepassing indien de afwijking zodanig is,
dat naar de omstandigheden beoordeeld,
van een nieuw bouwplan sprake is.
Minimumbedrag voor teruggaaf
5.5
Een bedrag minder dan € 216,65 222,05
wordt niet teruggegeven.
Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen
5.6
Van de leges verschuldigd op grond van de
onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen
teruggaaf verleend.

5.4.1.4

Artikel

138

Variabel
2021
€ 3.798,25

€ 222,05

€ 216,65

Tarief 2021

€ 3.705,65

Tarief 2020

€ 5,40

Absolute
stijging
€ 92,60

2,49%

Percentuele
stijging
2,50%

Omschrijving

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot gehele of
gedeeltelijke
intrekking
van
een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel
2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo,
tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

Variabel
2020

7.1

7

Indien een aanvraag voor het verkrijgen van
een omgevingsvergunning voor een
bouwactiviteit betrekking heeft op het
bouwen in afwijking van een eerder
verleende omgevingsvergunning voor een
bouwactiviteit, waarvan nog geen gebruik is
gemaakt,
worden
de
voor
de
oorspronkelijke
vergunning
totaal
verschuldigde leges verrekend met het
bedrag dat verschuldigd is, met dien
verstande dat het tarief niet minder
bedraagt dan
het vorenstaande vindt geen toepassing
indien de afwijking zodanig is, dat naar de
omstandigheden beoordeeld, van een
nieuwe aanvraag sprake is.

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

6.1

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Artikel

139

Variabel
2021

€ 216,65

€ 96,00

Tarief 2020

€ 222,05

€ 98,40

Tarief 2021

€ 5,40

€ 2,40

Absolute
stijging

2,49%

2,50%

Percentuele
stijging

Omschrijving

8.1.2
8.1.3
8.1.4

8.1.1

8.1

8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het vaststellen
van een bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke
ordening:
dan wel indien dat bedrag hoger is, met het
bedrag van de kosten, blijkend uit een
begroting die terzake door of vanwege het
college van burgemeester en wethouders is
opgesteld, welke voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de aanvraag aan de
aanvrager zal worden meegedeeld. De
begroting bestaat uit de volgende
componenten met daarbij het maximaal per
component verschuldigde bedrag:
1.Voor onderzoek, welke niet verschuldigd
zal zijn als de aanvrager zelf zorg draagt voor
het maken van een goede ruimtelijke
onderbouwing als bedoeld in de Wro,
maximaal
2.Voor inspraak en overleg, maximaal
3.Voor publicatie, maximaal
4.Voor eventuele proceskosten, maximaal

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Artikel

Variabel
2020

140

Variabel
2021

€ 3.180,85
€ 2.386,75
€ 7.949,80

€ 3.975,95

€ 702,40

Tarief 2020

€ 3.260,35
€ 2.446,40
€ 8.148,55

€ 4.075,35

€ 719,95

Tarief 2021

€ 79,50
€ 59,65
€ 198,75

€ 99,40

€ 17,55

Absolute
stijging

2,50%
2,50%
2,50%

2,50%

2,50%

Percentuele
stijging

Indien de werkelijke kosten minder
bedragen dan in de begroting vermeld,
wordt voor het verschil een teruggaaf
verleend, met dien verstande dat geen
vermindering wordt verleend, als het bedrag
van de kosten minder bedraagt dan
Indien een wijziging of uitwerking van het
bestemmingsplan ex artikel 3.6 onder a of b
Wro ten behoeve van de aanvraag
geëntameerd is, wordt het tarief in 2.8
verhoogd met
dan wel indien dat bedrag hoger is, met het
bedrag van de kosten, blijkend uit een
begroting die terzake door of vanwege het
college van burgemeester en wethouders is
opgesteld, welke voorafgaand aan het in
behandeling van de aanvraag aan de
aanvrager zal worden meegedeeld. De
begroting bestaat uit de volgende
componenten met daarbij het maximaal per
component verschuldigde bedrag:
1. Voor onderzoek, maximaal
2. Voor inspraak en overleg, maximaal
3. Voor publicatie, maximaal
4. Voor eventuele proceskosten, maximaal
Indien de werkelijke kosten minder
bedragen dan in de begroting vermeld,
wordt voor het verschil een teruggaaf
verleend, met dien verstande dat geen
vermindering wordt verleend, als het bedrag
van de kosten minder bedraagt dan

8.1.5

8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.4

8.3

8.2

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

141

Variabel
2021

€ 3.975,95
€ 3.183,00
€ 2.386,75
€ 7.949,80
€ 4.060,90

€ 4.060,90

€ 1.419,55

Tarief 2020

€ 4.075,35
€ 3.260,35
€ 2.446,40
€ 8.148,55
€ 4.162,40

€ 4.162,40

€ 1.455,00

Tarief 2021

€ 99,40
€ 77,35
€ 59,65
€ 198,75
€ 101,50

€ 101,50

Absolute
stijging
€ 35,45

2,50%
2,43%
2,50%
2,50%
2,50%

2,50%

Percentuele
stijging
2,50%

De component voor onderzoek is niet
verschuldigd als de aanvrager zelf
zorgdraagt voor het maken van een goede
ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in de
Wro.
Indien de aanvraag onder 2.8 is
gepubliceerd, wordt het tarief verhoogd met

8.5

Het tarief voor het in behandeling nemen
van een aanvraag voor het verstrekken van
een recht tot het direct of indirect
aansluiten van een eigendom op de
gemeentelijke openbare riolering bedraagt

10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag om een andere, in
deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

9.1

Hoofdstuk 9 Aansluiten gemeenteriool

8.6

Omschrijving

Artikel

Variabel
2020

142

Variabel
2021

€ 96,00

€ 96,00

€ 187,70

Tarief 2020

€ 98,40

€ 98,40

€ 192,35

Tarief 2021

€ 2,40

€ 2,40

€ 4,65

Absolute
stijging

2,50%

2,50%

2,48%

Percentuele
stijging

Het tarief bedraagt voor in het in behandeling nemen van:
een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van
de Drank- en Horecawet
een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van
een openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:28 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen] (Exploitatie horecabedrijf)
exclusief terras op of aan de weg
inclusief terras op of aan de weg
een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor
een openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:29, tweede derde lid, van
de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen]
een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4
lid 4 en 35 van de Drank- en Horecawet
een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijziging
inrichting)
een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a,
tweede lid, van de Drank- en Horecawet en in artikel 2.28a.2 lid 2 Algemene
Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen (leidinggevende)

1
1.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van vergunning voor het organiseren van een evenement als
bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening
Sittard-Geleen (evenementenvergunning), indien het betreft:
een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel
een braderie
een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

1.6

1.5

1.4

1.2.1
1.2.2
1.3

1.2

Omschrijving

Artikel

Hoofdstuk 1 Horeca

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

€ 128,60
€ 128,60
€ 11,20

€ 183,35

€ 183,35

€ 103,90

€ 727,50
€ 805,50
€ 92,10

€ 727,50

Tarief 2020

€ 131,80
€ 131,80
€ 11,45

€ 187,90

€ 187,90

€ 106,50

€ 745,65
€ 825,60
€ 94,40

€ 745,65

Tarief 2021

€ 3,20
€ 3,20
€ 0,25

€ 4,55

€ 4,55

€ 2,60

€ 18,15
€ 20,10
€ 2,30

€ 18,15

Absolute
stijging

2,49%
2,49%
2,23%

2,48%

2,48%

2,50%

2,49%
2,50%
2,50%

2,49%

Percentuele
stijging

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg
een herdenkingsplechtigheid
een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25
Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen
een vechtsportwedstrijd of -gala als bedoeld in [artikel 2:24, tweede lid,
onder g, van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen]
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor
het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de
Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen
voor het afnemen van elektriciteit uit de gemeentelijke verdeelkasten in
samenhang met een vergunning zoals onder 3.2.1 en 3.2.2 worden de
volgende tarieven in rekening gebracht:
Per dag voor daltarief
Per dag voor hoogtarief

2.1.4
2.1.5
2.1.6

3.2.1
3.2.2

3.1.1
3.1.2
3.2

3
3.1
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4,
eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf
tot het wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4,
eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen,
waaronder een wijziging bedoeld in onderdeel 3:15:
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

2.3.1
2.3.2

2.3

2.2

2.1.7

Omschrijving

Artikel

€ 363,75
€ 363,75

€ 2.078,70
€ 2.078,70

€ 5,25
€ 10,50

€ 64,15

€ 37,35
€ 64,15
€ 64,15

Tarief 2020

€ 372,80
€ 372,80

€ 2.130,65
€ 2.130,65

€ 5,35
€ 10,75

€ 65,75

€ 131,80

€ 38,25
€ 65,75
€ 65,75

Tarief 2021

€ 9,05
€ 9,05

€ 51,95
€ 51,95

€ 0,10
€ 0,25

€ 1,60

Absolute
stijging
€ 0,90
€ 1,60
€ 1,60

2,49%
2,49%

2,50%
2,50%

1,90%
2,38%

2,49%

Percentuele
stijging
2,41%
2,49%
2,49%

Omschrijving

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verlenen van een vrijstelling c.q. een ontheffing als bedoeld in de
Winkeltijdenwet of krachtens de Winkeltijdenwet vastgestelde
verordeningen, niet zijnde een ontheffing voor een avondwinkel
tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing
tot het verlenen van een ontheffing voor een avondwinkel

Het
tarief
bedraagt
voor
het
afgeven
van
vergunningen/ontheffingen/verklaringen op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen en andere wettelijke regelingen
waarvoor in deze tabel geen tarief is opgenomen:
Voor een vergunning/ontheffing/verklaring geldig:
voor één dag
voor een week
voor een maand
voor een jaar

8.2

8
8.1
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het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
tot het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op,
aan of boven de weg als bedoeld in artikel 2:10 Algemene Plaatselijke
Verordening Sittard-Geleen
tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats
als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening SittardGeleen

Hoofdstuk 8 Openbare orde

7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

7

Hoofdstuk 7 Overige vergunningverlening

6.2
6.3

6
6.1

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Artikel

€ 92,00

€ 35,10

€ 10,45
€ 20,95
€ 42,15
€ 84,45

€ 21,00
€ 316,15

€ 42,10

Tarief 2020

€ 94,30

€ 35,95

€ 10,70
€ 21,45
€ 43,20
€ 86,55

€ 21,50
€ 324,05

€ 43,15

Tarief 2021

€ 2,30

€ 0,85

€ 0,25
€ 0,50
€ 1,05
€ 2,10

€ 0,50
€ 7,90

€ 1,05

Absolute
stijging

2,50%

2,42%

2,39%
2,39%
2,49%
2,49%

2,38%
2,50%

2,49%

Percentuele
stijging

8.5

8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.4
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voor het afnemen van elektriciteit uit de gemeentelijke verdeelkasten in
samenhang met een vergunning zoals onder 3.7.2 worden de volgende
tarieven op basis van 1 dag per week in rekening gebracht:
Per maand voor daltarief
Per maand voor hoogtarief
Per jaar voor daltarief
Per jaar voor hoogtarief
tot het verlenen van een ontheffing om ten behoeve van het publiek als
straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te mogen
treden als bedoeld in artikel 2:9 Algemene Plaatselijke Verordening SittardGeleen:
met een geldigheidsduur van een dag
met een geldigheidsduur van een week
met een geldigheidsduur van een jaar
tot het verlenen van een vergunning voor het ter beschikking stellen, dan
wel voor het ter beschikking stellen aanwezig houden van
consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 Algemene Plaatselijke
Verordening Sittard-Geleen
tot het verlenen van een vergunning voor het inzamelen van geld of
goederen als bedoeld in artikel 5:13 Algemene Plaatselijke Verordening
Sittard-Geleen

8.2.1

8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.1.3
8.2.1.4
8.3

Omschrijving

Artikel

€ 13,95

€ 6,70
€ 13,35
€ 103,90
€ 155,90

€ 22,95
€ 45,30
€ 275,95
€ 553,40

Tarief 2020

€ 14,30

€ 6,85
€ 13,65
€ 106,50
€ 159,80

€ 23,50
€ 46,40
€ 282,85
€ 567,20

Tarief 2021

€ 0,35

€ 0,15
€ 0,30
€ 2,60
€ 3,90

€ 0,55
€ 1,10
€ 6,90
€ 13,80

Absolute
stijging

2,51%

2,24%
2,25%
2,50%
2,50%

2,40%
2,43%
2,50%
2,49%

Percentuele
stijging

www.sittard-geleen.nl

