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Raadsvergadering d.d. 30 november 2011 agendapunt 9  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 9 november 2010 
 
Onderwerp:   Belastingverordeningen 2011  
 
Portefeuillehouder:   Mw. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar: Dhr. T. Vos 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 702 
E-mail adres:   t.vos@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:          De volgende verordeningen vast stellen: 
                                              a.  Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2011 
                                              b.  Verordening forensenbelasting 2011 
                                              c.  Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2011 
                                              d.  Verordening onroerende zaakbelasting 2011  
                                              e.  Verordening rioolheffing 2011 
                                              f.   Verordening leges en legestabel 2011 
                                              g.  Verordening marktgelden en tarieventabel 2011  
                                              h.  Verordening toeristenbelasting 2012 
                                               i.  Verordening afvalstoffen en tarieventabel 2011 
                                               j.  Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2011 
                                   k. Verordening Precariorechten en tarieventabel 2011 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
                                              a.  Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2011 
                                              b.  Verordening forensenbelasting 2011 
                                              c.  Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2011 
                                              e.  Verordening rioolrechten 2011 
                                              f.   Verordening leges en legestabel 2011 
                                              g.  Verordening marktgelden en tarieventabel 2011  
                                              h.  Verordening toeristenbelasting 2012 
                                               i.  Verordening afvalstoffen en tarieventabel 2011 
                                               j.  Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2011 
                                               k. Verordening Precariorechten en tarieventabel 2011 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De gemeente heft verschillende belastingen en leges. Deze heffing vindt plaats op basis van 
verordeningen. In een aantal gevallen moet voor aanvang van het jaar duidelijk zijn wat de hoogte van de 
tarieven zijn. Dit is ter bescherming van de rechtszekerheid van de belastingplichtige. De verordeningen 
zijn aangepast op gewijzigde wet- en regelgeving. De stijging van de tarieven is afhankelijk van het 
meerjarenbeleid en gewijzigde omstandigheden. Dit wordt hieronder per verordening kort toegelicht. 
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Verordening brandweerrechten 2011 
De tarieven zijn verhoogd met 2% en afgerond op € 0,05. 
 
Verordening forensenbelasting 2011   
De tarieven zijn met 2 % verhoogd en afgerond op € 0,05.  
 
Verordening lijkbezorgingrechten 2011 
De tarieven zijn met 2% verhoogd, afgerond op € 0,05 
 
Verordening Onroerende Zaakbelasting 2011 
De percentage zijn met 2% verhoogd. Daarnaast zijn de tarieven aangepast op de waardeontwikkeling 
van woningen en niet-woningen, respectievelijk 1,5% en1,8%. 
 
Verordening rioolheffing 2011 
De tarieven blijven gelijk. 
 
Verordening leges 2011 
De meeste tarieven in de tabel zijn verhoogd met 2% en 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.  
Daarnaast is gekeken naar de kostendekkendheid van de leges. Basis hiervoor is het onderzoek dat is 
opgenomen is de nota lokale heffingen 2009. 
Op basis hiervan worden de leges omgevingsvergunning met 13% verhoogd. De kapvergunning gaat van 
€ 13,45 naar € 25.00. De verstrekkingen uit de Gemeentelijk Basisadministratie stijgen van € 3,60 naar € 
9,00. Het rijbewijstarief stijgt van € 31,50 naar € 41,00. Bij de berekening van het rijbewijzentarief zou op 
grond van de kostendekkendheid het tarief meer moeten stijgen. In het licht van een onderzoek naar het 
instellen van een maximumtarief door de minister is ervoor gekozen uit te gaan van het in dat onderzoek 
genoemd tarief. 
 
Verordening toeristenbelasting 2012 
De verordening toeristenbelasting 2011 is al in november 2009 vastgesteld. Op deze manier kunnen de 
recreatieondernemers rekening houden met acquisitie. Om die reden wordt nu ook alvast de Verordening 
toeristenbelasting 2012 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 gelijk gebleven, omdat voor 2011 het tarief extra is verhoogd. 
 
Marktgeldenverordening 2011 
De tarieven voor de weekmarkt zijn met 2% verhoogd.  
 
Afvalstoffenverordening 2011 
De tarieven zijn ongewijzigd. 
 
Verordening precariorechten 2011 
De tarieven zijn met 2% verhoogd. 
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Vervolgprocedure 

De vaststelling van de verordeningen zal op de gebruikelijke wijze worden bekend gemaakt zodat zij, 
wettelijk gezien, in werking treden. 
In een publicatie in de gemeentepagina wordt bekend gemaakt wat de belangrijkste belastingtarieven 
voor 2011 zullen zijn. De recreatieondernemers worden schriftelijk geïnformeerd over het tarief voor de 
toeristenbelasting per 2012. 
 

Financiële consequenties 

De financiële consequenties zijn verwerkt in de begroting voor 2011 

Adviezen 

 

Gevraagd besluit 

De volgende verordeningen vast te stellen: 
a.  Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2011 
b.  Verordening forensenbelasting 2011 
c.  Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2011 
d.  Verordening onroerende zaakbelasting 2011  
e.  Verordening rioolheffing 2011 
f.   Verordening leges en legestabel 2011 
g.  Verordening marktgelden en tarieventabel 2011  
h.  Verordening toeristenbelasting 2012 
i.  Verordening afvalstoffen en tarieventabel 2011 
j.  Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2011 
k.  Verordening Precariorechten en tarieventabel 2011 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


