
 

Raadsvergadering d.d. 8  december 2010 agendapunt  10 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 1 november 2009 
 
Onderwerp:   Vaststelling belastingverordeningen 2010  
 
Portefeuillehouder:   H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: T. Vos 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 702 
E-mail adres:   t.vos@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                 Vaststelling van de: 

                                   a. Verordening brandweerrechten 2010 
                                   b. Verordening forensenbelasting 2010 
                                   c. Verordening lijkbezorgingrechten 2010 
                                   d. Verordening onroerend zaakbelastingen 2010 
                                   e. Verordening rioolrechten 2010 
                                    f. Verordening afvalstoffenheffing 2010 
                                   g. Verordening reinigingsrechten 2010 
                                   h. Verordening leges 2010 
                                   i.  Verordening toeristenbelasting 2011 
                                   j.  Verordening marktgelden 2010 

                                              k. Verordening precariorechten 2010 
Bijlagen:   
-   Diverse raadsbesluiten (bijgevoegd)   
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Inleiding 

De gemeente kan verschillende belastingen en leges heffen. Voordat echter de belastingen en heffingen 
kunnen worden geheven moeten de verordeningen worden vastgesteld door de raad. Dit ter bescherming 
van de rechtszekerheid van de burger. 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 voor 2010 zijn waar nodig weer aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving, zoals 
de 4e tranche van de Algemene wet bestuursrecht. De tarieven zijn aangepast conform het dekkingsplan 
behorende bij de begroting 2010, vastgesteld in de uw vergadering van 27 oktober 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Korte toelichting per verordening: 
 
Verordening brandweerrechten 2010 
De tarieven zijn verhoogd met 2% en afgerond op € 0,05. 
 
Verordening forensenbelasting 2010  
De tarieven zijn met 2 % verhoogd en afgerond op € 0,05.  
 
Verordening lijkbezorgingrechten 2010 
De tarieven zijn verhoogd overeenkomstig het raadbesluit van 13 oktober 2009.  
 
Verordening Onroerende ZaakBelasting 2010 
In 2010 wordt de OZB geheven op basis van de WOZ- waarden die naar de peildatum 1 januari 2009 zijn 
vastgesteld. De aanslag wordt geheven als percentage van de waarde van het object.  De tarieven voor 
niet woningen zijn op grond van eerdere afspraken ongeveer 5% extra gestegen. 
 
Verordening rioolheffing 2010 
Uitgangspunt bij de rioolheffing is dat het kostendekkend is. Aangezien de tarieven van 2009 
kostendekkend zijn worden de tarieven voor 2010 niet verhoogd. 
 
Afvalstoffenheffing 2010 en reinigingsrechten 2010 
Door afnemende kosten voor de inzameling van afvalstoffen worden de tarieven net als in 2009 verlaagd. 
Het vastrecht daalt met € 11,00 naar € 88,00. De prijs per kilo blijft ongewijzigd. Deze wijziging wordt in 
beide verordeningen toegepast. 
 
Verordening leges 2010 
De legesverordening is aangepast overeenkomstig het nieuwe concept van de VNG. De verordening 
bestaat nu uit drie delen. Het tweede deel richt zich op de omgevingsvergunning. Omdat de betreffende 
wet nog niet per 1 januari a.s. ingaat, is in de verordening een overgangsbepaling opgenomen. Voorlopig 
blijven de passage uit de legesverordening 2009 voor o.a. bouwvergunningen van kracht. Dit vervalt 
zodra de omgevingsvergunning in de loop van 2010 wordt ingevoerd. 
 
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.  
 
Verordening toeristenbelasting 2011 
De verordening toeristenbelasting 2010 is al in november 2008 vastgesteld. Op deze manier kunnen de 
recreatieondernemers rekening houden met acquisitie in 2009 voor het jaar 2010. Om die reden wordt nu 
ook alvast de Verordening toeristenbelasting 2011 aan u voorgelegd. 
In Drents verband heeft het recreatieschap Drenthe voorgesteld om de tarieven toeristenbelasting te 
uniformeren zodat er geen (concurrentie)verschil ontstaat. Vanwege de financiering van het 
Toeristeninformatiepunt wordt voor het jaar 2011 de tarieven met € 0,05 extra verhoogd. 
 
Marktgeldenverordening 2010 
De tarieven voor de weekmarkt zijn met 2% verhoogd. Vanwege het feit dat geiten en schapen niet meer 
worden aangevoerd zijn de tarieven hiervoor uit de verordening geschrapt. 
 
Verordening precariorechten 2010 
In de huidige verordening ontbreekt de mogelijkheid om voor het gebruik van gemeentegrond bij het 
innemen van een standplaats rechten in rekening te brengen. Op dit moment gaat dit nog via de 
privaatrechtelijke weg. Dit levert bij niet tijdige betaling problemen op bij de inning. De publiekrechtelijke 
weg heeft daarom de voorkeur. 



 

Vervolgprocedure 

De vaststelling van de verordeningen zal op de gebruikelijke wijze worden bekend gemaakt zodat zij, 
wettelijk gezien, in werking treden. 
Middels een publicatie op de gemeentepagina zal bekend worden gemaakt wat de belangrijkste 
belastingtarieven voor 2010 zullen zijn.  

Financiële consequenties 

De financiële consequenties zijn verwerkt in de begroting 2010 

Adviezen 

 

Gevraagd besluit 

Vaststelling van de: 
a. Verordening brandweerrechten 2010 
b. Verordening forensenbelasting 2010 
c. Verordening lijkbezorgingrechten 2010 
d. Verordening onroerend zaakbelastingen 2010 
e. Verordening rioolrechten 2010 
f.  Verordening afvalstoffenheffing 2010 
g. Verordening reinigingsrechten 2010 
h. Verordening leges 2010 
i.  Verordening toeristenbelasting 2011 
j.  Verordening marktgelden 2010 
k. Verordening precariorechten 2010                                   
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 


