
 
 

Pagina 1 van 3 

gemeente Tynaarlo 

 
Raadsvergadering d.d. 25 november 2008 agendapunt 10 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 4 november 2008 
 
Onderwerp:          Belastingverordeningen 2009 
 
Portefeuillehouder:          Dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar:     A. Vos 
Doorkiesnummer:                 0592 - 266 702 
E-mail adres:                        t.vos@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                 vaststellen van de: 
                                               
                                              a. Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2009 
                                              b. Verordening forensenbelasting 2009 
                                              c. Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2009 
                                              d. Verordening onroerende zaakbelasting 2009 
                                              e. Verordening rioolrechten 2009 
                                              f.  Verordening leges en legestabel 2009 
                                              g. Verordening marktgelden en tarieventabel 2009 
                                              h. Verordening toeristenbelasting 2010 
                                               i. Verordening afvalstoffen en tarieventabel 2009 
                                               j. Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2009 

 
 
Bijlagen 
Raadsbesluiten in de vorm van: 
                                              a. Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2009 
                                              b. Verordening forensenbelasting 2009 
                                              c. Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2009 
                                              d. Verordening onroerende zaakbelasting 2009 
                                              e. Verordening rioolrechten 2009 
                                              f.  Verordening leges en legestabel 2009 
                                              g. Verordening marktgelden en tarieventabel 2009 
                                              h. Verordening toeristenbelasting 2010 
                                               i. Verordening afvalstoffen en tarieventabel 2009 
                                               j. Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2009 
 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De gemeente kan verschillende belastingen heffen. Voordat echter de belastingen kunnen worden 
geheven moeten de belastingverordeningen worden vastgesteld door de raad. Dit ter bescherming van de 
rechtszekerheid van de burgers. Zij moet voor aanvang van het belastingjaar kennis kunnen nemen van 
de hoogte van de over het komende jaar op te leggen belastingaanslagen. De belastingverordeningen 
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voor 2009 zijn waar nodig weer aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. De tarieven zijn aangepast 
conform het dekkingsplan behorende bij de begroting 2009. 
 
Korte toelichting per verordening: 
 
Verordening brandweerrechten 2009 
De tarieven zijn verhoogd met 2% en afgerond op € 0,05. 
 
Verordening forensenbelasting 2009   
De tarieven zijn met 2 % verhoogd en afgerond op € 0,05. Vanwege de stijging van de woz-waarde van 
woningen zijn de tariefsklassen aangepast met 3%.  
 
Verordening lijkbezorgingrechten 2009 
De tarieven zijn met 10% verhoogd, afgerond op € 0,05, op basis van de uitgangspunten van het 
dekkingsplan.  
 
Verordening Onroerende ZaakBelasting 2009 
 
In 2009 wordt de OZB geheven op basis van de WOZ-waarden die naar de peildatum 1 januari 2008 zijn 
vastgesteld. Voor het eerst wordt de aanslag geheven als percentage van de waarde van het object.. De 
gemiddelde waardestijging voor woningen en niet woningen bedraagt  3 %.  
 
Verordening rioolrechten 2009 
Uitgangspunt bij de heffing van rioolrechten is dat het kostendekkend is. Het eerste tarief stijgt van  
€ 195,00 naar 198,90. De overige tarieven stijgen evenredig. 
 
Verordening leges 2009 
De tarieven in de tabel zijn verhoogd met 2%. Diverse tarieven zijn hierbij afgerond op 0,05. Met de door 
het Rijk opgelegde maximumtarieven is rekening gehouden. Voor de tarieven van reisdocumenten wordt 
het maximaal toegestane tarief afgerond op € 0,05 naar beneden.  
 
Door de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn omschrijvingen in hoofdstuk 5 aangepast. 
Ook is hoofdstuk 3 burgerlijke stand aangepast. Dit als gevolg van de invoering van een vrije locatiekeuze 
en de keuze voor een eigen buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 
Verordening toeristenbelasting 2010 
De verordening toeristenbelasting 2009 is al in november 2007 vastgesteld. Op deze manier kunnen de 
recreatieondernemers rekening houden met acquisitie in 2008 voor het jaar 2009. Om die reden wordt nu 
ook alvast de Verordening toeristenbelasting 2010 aan u voorgelegd. 
In Drents verband heeft het recreatieschap Drenthe voorgesteld om de tarieven toeristenbelasting te 
uniformeren zodat er geen (concurrentie)verschil ontstaat. Overeenkomstig het voorstel  van het 
recreatieschap is het tarief met € 0,05 verhoogd. 
 
Marktgeldenverordening 2009 
De tarieven voor de weekmarkt zijn met 2% verhoogd.  

Vervolgprocedure 

De vaststelling van de verordeningen zal op de gebruikelijke wijze worden bekend gemaakt zodat zij, 
wettelijke gezien, in werking treden. 
Middels een publicatie op de gemeentepagina zal bekend worden gemaakt wat de belangrijkste 
belastingtarieven voor 2009 zullen zijn. De recreatieve ondernemers zullen schriftelijk geïnformeerd 
worden over het tarief voor de toeristenbelasting per 2010. 
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Financiële consequenties 

De financiële consequenties zijn al verwerkt in de begroting 2009. 

Adviezen 

Gevraagd besluit 

Vaststelling van de:  
a. Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2009 
b. Verordening forensenbelasting 2009 
c.  Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2009 
d.  Verordening onroerende zaakbelasting 2009 
e.  Verordening rioolrechten 2009 
f.   Verordening leges en legestabel 2009 
g.  Verordening marktgelden en tarieventabel 2009  
h.  Verordening toeristenbelasting 2010 
i.  Verordening afvalstoffen en tarieventabel 2009 
j.  Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2009 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester. 
 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


