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ONDERWERP

RIB onderzoek woonlasten gemeente Vlissingen 2018 en verder

Geachte heer/mevrouw,

Wij willen u informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de woonlasten voor de 
burger en de gemeentelijke lasten voor bedrijven voor 2018 en verder binnen de gemeente 
Vlissingen. Dit naar aanleiding van een actiepunt op de lijst van 20-04-2017 vanuit de 
Besluitenraad.

Vanuit uw gemeenteraad is het verzoek gekomen om een onderzoek in te stellen naar de 
woonlasten en te bezien wat de mogelijkheden zijn tot differentiatie van de tarieven bij de 
verschillende gemeentelijke heffingen. Dit in de context van de verplichting, in het kader van 
de artikel 12 procedure, tot het gefaseerd toegroeien naar een gemiddeld OZB tarief dat in 
2020 vooralsnog 150% van het landelijk gewogen gemiddelde dient te zijn.

De volgende zaken zijn onderzocht:
• Verdere differentiatie van de rioolheffing gebruik en eigendom en aanpassing van de 

verdeling van de kosten tussen eigendom en gebruik.
• Het instellen van een één- en een meerpersoonstarief bij de afvalstoffenheffing.
• De mogelijkheid om eigenaren en gebruikers van bedrijven te ontzien gezien de 

bestaande hoge lastendruk voor deze categorie belastingplichtigen.

Dit alles binnen de volgende randvoorwaarden:
• De gehanteerde index bedraagt 1,7%
• De nieuwe woonlasten mogen maximaal 5% afwijken van de woonlasten 2018 

binnen de bestaande methodiek.
• De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Vlissingen in 2017 is € 149.000.
• Op aangeven van de art. 12 inspecteur is in het onderzoek geen rekening gehouden 

met de mutaties in het volume van de woningen en niet-woningen 
(nieuwbouw/verbouw en sloop) en de wijzigingen van de WOZ waarden voor 2018.
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De resultaten van het onderzoek woonlasten burgers:
De gemeente Vlissingen heeft een, in Zeeuws verband gezien, lage gemiddelde WOZ 
waarde van € 149.000. De meeste woningen bevinden zich dan ook in de categorie tot €  
200.000. De meeste eigenaren (verhuurder) en eigenaar/gebruikers van deze categorie 
woningen betalen minder dan de woonlasten 2018 volgens de huidige methodiek.
Degenen die binnen deze categorie meer gaan betalen dan de woonlasten 2018 op basis 
van de huidige methodiek zijn mensen met een hoog waterverbruik.

De gebruiker (huurder) van een pand binnen deze categorie krijgt te maken met een stijging 
van de woonlast binnen de gestelde marge van 5%.
De huurder van een pand met WOZ waarde die hoger ligt dan € 200.000 krijgt te maken met 
een stijging van de woonlast boven de 5%.

Lasten bedrijven:
Over het algemeen gaan zowel de eigenaar (verhuurder) en de eigenaar / gebruiker minder 
lasten betalen. De bedrijfslasten voor de gebruiker nemen toe. Hierin speelt het verbruik van 
water een grote rol.

Conclusie:
Het verleggen van de belastingdruk van eigenaar naar gebruiker binnen de rioolheffing is er 
de oorzaak van dat in een beperkt aantal gevallen de gebruiker meer getroffen wordt dan de 
eigenaar of de eigenaar/gebruiker. Dit geldt voor zowel de woningen als de bedrijven.
De absolute bedragen van stijging of daling van de woon- of bedrijfslast die met deze 
ingrepen gemoeid zijn, zijn op jaarbasis relatief gering.

Gezien de bovenstaande conclusies zijn wij van mening dat een ingreep van deze omvang 
in het huidige belastingstelsel, op dit tijdstip niet wenselijk is.
Verder onderzoek is naar onze mening noodzakelijk waarbij wordt geadviseerd om deze 
problematiek onderdeel te laten uitmaken van de college-onderhandelingen na de 
verkiezingen van volgend jaar.

De presentatie van de resultaten van het onderzoek is als bijlage bijgevoegd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


