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Vaststellen van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van
onroerende-zaakbelastingen 2010

De taxaties in het kader van de Wet WOZ zijn uitgevoerd door taxatiebureau TOG Nederland BV te
Veldhoven. De waardepeildatum is 1 januari 2010. Op basis van de gewijzigde waarden dienen de tarieven
voor de onroerende-zaakbelastingen voor het belastingjaar 2011 gewijzigd te worden.

De Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2011 vast te stellen.

Jaarlijks is de gemeente verplicht om alle onroerende zaken in de gemeente opnieuw te taxeren. TOG
Nederland BV heeft de taxatie in de gemeente Valkenswaard uitgevoerd. Bij de bepaling van het tarief is
uitgaan van de definitieve waarden zoals aangegeven en gecontroleerd door het taxatiebureau. Hierop
worden door de gemeente de laatste controles uitgevoerd. Om het tarief te wijzigen is het noodzakelijk om
de verordening aan te passen.
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De grondslag voor de heffing van de Onroerende-zaakbelastingen is de vastgestelde economische waarde
naar de uniforme waardepeildatum 1 januari 2010, volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).
Alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen worden jaarlijks gewaardeerd. Op basis van de grondslag
en het tarief, gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde, wordt de aanslag onroerende
zaakbelastingen berekend.
De begroting 2011 is op 3 november 2010 vastgesteld waarbij is besloten de opbrengst O.Z.B. vast te stellen
zoals in onderstaand overzicht genoemd.
Wij hebben daarbij aangekondigd in december met het voorstel tot wijziging van de verordening te komen,
omdat de cijfers van de woz-taxaties nog niet bekend waren.
Inmiddels zijn de definitieve getaxeerde waarden bekend en worden de laatste controles door de gemeente
uitgevoerd.

Geconstateerd is dat de onroerend goed markt per waardepeildatum 1 januari 2010 is gedaald ten opzichte
van 1 januari 2009. De waarden van de woningen zijn met gemiddeld 3,8 % gedaald terwijl de waarden van
de niet-woningen (winkels, kantoren, scholen e.d.) met 2 % zijn gedaald.
Op basis van deze cijfers zijn de voorgestelde tarieven in de nota Kaders Begroting (waarbij werd uitgegaan
van stijging van 2%, zijnde de inflatiecorrectie) niet meer actueel.
Teneinde de opbrengst te behalen zoals opgenomen en vastgesteld in de begroting 2011 zullen de tarieven
gewijzigd moeten worden.
Bij het berekenen van het tarief is rekening gehouden met de effecten van het amendement De Pater,
leegstand bij vooral niet-woningen, en nieuwbouw en uitbreiding.
Voor de berekening van de tarieven 2011 is rekening houden met de volgende economische waarden:
- voor woningen
€ 3.724.640.000,-- voor niet-woningen eigenaren
€ 778.856.000,-- voor niet woningen gebruiker
€ 694.337.000,-- (7 % leegstand)
De nieuwe tarieven 2011 op basis van de definitieve getaxeerde waarden voor 2010 bedragen;
tarief 2010
inflatiecorrectie

tarief 2011
2%

- Tarief OZB woningen eigenaren
- Tarief OZB niet-woningen eigenaren

0,0812 %
0,1539 %

0,0896 %
0,1622 %

- Tarief OZB niet-woningen gebruikers

0,1170 %

0,1250 %
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Bedrag is opgenomen in de gemeentelijke begroting 2011.
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Publiceren in plaatselijke weekbladen en plaatsen op gemeentelijke website.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, 16 november 2010.
secretaris,

drs. R.F.W. van Eijck
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burgemeester

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2010.
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