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Inwoners van Ede moeten aan de gemeente jaarlijks allerlei gemeentelijke heffingen betalen. 
Bijvoorbeeld voor het hebben van een hond of het parkeren van een auto in een gemeentelijke 
parkeergarage. Voor de gemeente vormen de inkomsten uit deze heffingen een belangrijke, 
extra inkomstenbron. De gemeente gebruikt deze belastinginkomsten onder meer om in 
mindere tijden financiële tegenvallers mee op te vangen.  
De afgelopen jaren vragen steeds meer economen zich af of het gemeentelijke 
belastinggebied niet moet worden uitgebreid.  
De Rekenkamercommissie (RKC) Ede heeft vanwege de hierboven genoemde aanleidingen 
onderzocht welke ambities en voornemens de gemeente heeft ten aanzien van haar 
gemeentelijke heffingen. 
 
Welke belastingen mag de gemeente heffen? 
In de Gemeentewet en een aantal andere wetten staat welke heffingen een gemeente mag heffen. 
Volgens de RKC houdt de gemeente Ede zich netjes aan deze wetten en maakt zij ook goed gebruik 
van de wettelijke ruimte die een gemeente heeft om zelf keuzes te maken. De belastingen die de 
gemeente Ede heft zijn: onroerendezaakbelasting, precariobelasting (vergoeding voor het gebruik 
van openbare grond, bijvoorbeeld terrassen of reclameborden), hondenbelasting, toeristenbelasting, 
forensenbelasting, parkeerbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges voor 
omgevingsvergunningen, leges burger- en bestuurszaken en begraafrechten. Daarnaast mag een 
gemeente een roerende woon- en bedrijfsruimten belasting, baatbelasting en BIZ-bijdrage (Bijdrage 
Bedrijven Investeringszone) heffen. Hier maakt de gemeente Ede echter geen gebruik van.  
 

Conclusies 
De RKC concludeert dat er over het algemeen een duidelijke relatie is tussen de ambities van de 
gemeente en de manier waarop een heffing is vormgegeven. Verder maakt de gemeente bij de 
vormgeving van haar gemeentelijke heffingen gebruik van de beleidsruimte die de wet biedt.  
De RKC concludeert daarnaast dat het beleidskader voor de gemeentelijke heffingen verouderd is 
en raadt daarom aan de Nota lokale heffingen uit 2005 te actualiseren. Verder vindt de commissie 
dat de gemeente slechts in beperkte mate onderbouwt welke beleidsmatige overwegingen en 
keuzes ten grondslag liggen aan de vormgeving van haar heffingen. De commissie heeft 
bijvoorbeeld niet kunnen achterhalen welke overwegingen en keuzes ten grondslag liggen aan de 
huidige heffingsmaatstaven- en tarievenstructuur van de afvalstoffenheffing. 
 
Wilt u meer weten? 
Bent u na het lezen van deze korte versie benieuwd wat er nog meer in het rapport Niet kiezen is 
ook een keuze staat? Bekijk dan het rapport op 
https://gemeenteraad.ede.nl/rekenkamercommissie/rapporten/ 
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