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4.1 Lokale heffingen
4.1.1 Inleiding
Lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten.
Heffingssoorten
Er is onderscheid tussen belastingen, rechten en bestemmingsheffingen.
• Belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. De opbrengst
van de gemeentelijke belastingen gaan naar de algemene middelen.
• Rechten zijn vergoedingen voor kosten die verband houden met een individuele dienst, zoals het verstrekken van een
vergunning. De opbrengst mag niet meer dan 100 procent kostendekkend zijn.
• Bestemmingsheffingen zijn vergoedingen die een gemeente vraagt voor het beschikbaar stellen/onderhouden van een
collectieve voorziening. De opbrengst mag niet meer dan 100 procent kostendekkend zijn.
Lokale heffingen Gouda
Gouda kent de volgende lokale heffingen.
• Belastingen: onroerende zaakbelastingen (OZB), hondenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting en
precariobelasting.
• Rechten: Leges, marktgelden, havengelden, staangelden.
• (Bestemmings)heffingen: rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten.
Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de diverse lokale heffingen en de
consequenties daarvan voor de inwoners en bedrijven. Ook wordt in deze paragraaf ingegaan op de kostendekking van de
diverse gemeentelijke heffingen; de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges. De consequenties van het beleid voor
de belastingverordeningen worden nader uitgewerkt in het belastingvoorstel dat in de raadsvergadering van december
wordt behandeld.
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt voor Gouda de heffing en de invordering van de lokale
belastingen en heffingen. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in onze
gemeente. Meer informatie over de BSGR is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen en op de website van de BSGR.

4.1.2 Beleid en belangrijkste wijzigingen in 2022
Algemeen
De uitgangspunten voor de tarieven zijn gebaseerd op het Coalitieakkoord 2018-2022. Het streven is om de OZB met niet
meer te laten stijgen dan het inflatiepercentage. Daarnaast is het streven om Gouda binnen de top 25 van duurste
gemeente te laten zakken. In 2021 zijn de tarieven OZB voor huiseigenaren opgetrokken naar het landelijk gemiddelde. De
meeropbrengst van 1 miljoen is benut ter dekking van de extra kosten voor jeugdhulp en Wmo. De rioolheffing is verlaagd
in 2021.
Tariefontwikkeling
Zoals verwoord in de kadernota 2022-2025 wordt bij het bepalen van de opbrengsten 2022 rekening gehouden met een
inflatiepercentage van 1,4% (op basis van de meicirculaire 2021. In 2021 betrof dit percentage 1,8%). In 2021 zijn de
tarieven voor rioolheffing verlaagd. In 2022 stijgen de tarieven voor rioolheffing niet (dus ook geen ophoging met het
inflatiepercentage). De afvalstoffenheffing stijgt om de heffing kostendekkend te houden. Het vaste tarief afvalstoffenheffing
wordt opgehoogd met € 38,50. Dit is inclusief het inflatiepercentage van 1,4%.
Woonlasten (lokale lastendruk)
De woonlasten bestaan uit de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De woonlasten worden
berekend voor een eigenaar of huurder van een woning die de woning bewoont met meerdere personen. Op verzoek van
de auditcommissie zal bij de behandeling van de begroting een separaat toelichtend memo over de financiering van de
onderhoudswerkzaamheden aan en investeringen in het riool worden verstrekt.
In 2022 stijgen de woonlasten voor de eigenaar-gebruiker van een woning met een WOZ-waarde van € 245.000
(gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2021) met 4,01%. De woonlasten voor de huurder stijgen in 2022 met
6,96%.
Corona
Om ondernemers financieel te ondersteunen zijn in 2020 en 2021 de tarieven toeristenbelasting en precario terrassen en
uitstallen van goederen op 0 vastgesteld. Met ingang van 2022 worden deze tarieven weer geheven (tarief 2020; + 1,8 %
(inflatie 2021) + 1,4 % (inflatie 2022)).
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