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Zaaknummer: 2012/40073 
Referentie:      2012/40418 

Raadsvergadering d.d. 18 december 2012  agendapunt  10       
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 november 2012 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. de Graaf 
Behandelend ambtenaar: mevr. P.G. Dik-Roetert 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 705 
E-mail adres:                p.g.dik@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
 Raadsbesluit (bijgevoegd) 
1.   Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel 2013 (bijgevoegd)  
2.   Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2013 (bijgevoegd) 
3.   Verordening forensenbelasting 2013 
4.   Verordening leges en legestabel 2013 (bijgevoegd) 
5.   Verordening lijkbezorgingrechten en tarieventabel 2013 (bijgevoegd) 
      Oplegnotitie 
6.   Verordening marktgelden en tarieventabel 2013 (bijgevoegd) 
7.   Verordening onroerende zaakbelasting 2013 
      Rekenmodel ozb tarieven 2013 
8.   Verordening precariorechten en tarieventabel 2013 (bijgevoegd) 
9.   Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2013 (bijgevoegd) 
10. Verordening rioolheffing 2013 
 
Onderwerp 
Raadsvoorstel om de verordeningen voor belastingjaar 2013 vast te stellen 
 
Gevraagd besluit 
De volgende verordeningen vast te stellen: 
1.   Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel 2013 (bijgevoegd)  
2.   Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2013 (bijgevoegd) 
3.   Verordening forensenbelasting 2013 
4.   Verordening leges en legestabel 2013 (bijgevoegd) 
5.   Verordening lijkbezorgingrechten en tarieventabel 2013 (bijgevoegd) 
6.   Verordening marktgelden en tarieventabel 2013 (bijgevoegd) 
7.   Verordening onroerende zaakbelasting 2013 
8.   Verordening precariorechten en tarieventabel 2013 (bijgevoegd) 
9.   Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2013 (bijgevoegd) 
10. Verordening rioolheffing 2013 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
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. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 



Door het vast stellen van de verordeningen 2013 komen de verordeningen van 2012 te vervallen. De 
ingangsdatum van alle verordeningen is 1 januari 2013. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Verordening lijkbezorgingrechten, marktgelden, precariobelasting en forensenbelasting  
De tarieven in deze verordeningen zijn met 2% verhoogd. 
  
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
Het vastrecht en de gedifferentieerde tarieven zijn ten opzichte van 2012 niet verhoogd. De ‘servicekosten’ zijn 
verlaagd en vereenvoudigd. 
  
Verordening brandweerrechten 
I.v.m. inhuur van dagdienstmensen vanuit het District is hoofdstuk 1 uitgebreid met een tarief per half uur van  
€ 43,00. Deze kosten zijn voor salaris en inclusief overhead. 
De tarieven in Hoofdstuk 4 zijn vereenvoudigd. 
  
Verordening leges 
Nieuwe maximumtarieven reisdocumenten zijn aangepast.  
Voorgesteld wordt om het tarief voor rijbewijzen op het niveau van na 1 juli 2012 te houden plus 2%. De 
landelijk vastgestelde tarieven zijn nog in concept, omdat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hierop een 
formeel akkoord moet geven. 
 
Hoofdstuk 16 – Telecommunicatie maakt nu deel uit van de verordening. 
 
De tarieven in titel 2 – omgevingsvergunning zijn verhoogd met 2%, behalve: 
De bouwleges worden verhoogd naar 2,7% (was 2,3%) met een minimum van € 126;.  
Afwijken van het bestemmingsplan voor kruimelgevallen wordt verhoogd van € 135,70 naar € 200; 
Kapvergunning wordt verhoogd van € 25,50 naar € 60; 
Verhogen leges voor aanleg van € 25,50 per aanvraag naar 2,7% van de aanlegkosten met een minimum 
overeenkomstig de bouwleges (€ 126); 
Verhoging leges voor een wijzigingsvergunning van € 125 naar € 250. 
 
Voor de verdere onderbouwing van deze tarieven verwijs ik naar de bijlage (oplegnotitie). 
 
In titel 3 – onderdeel Horeca zijn 2 artikelnummers opgenomen, waarbij aanvragers van een drank- en 
horecavergunning in de maand januari 2013 50% korting ontvangen. Door gewijzigde wetgeving moeten deze 
vergunningen worden geactualiseerd. Om de kosten voor de ondernemers te beperken en gelijk de actualisatie 
te bespoedigen is voor deze periode gekozen. 
  
Verordening rioolheffing 
Voorgesteld wordt om de tarieven voor rioolheffing met € 23,80 naar beneden bij te stellen ter compensatie van 
de stijging van het ozb-tarief. De eigenaren/gebruikers zijn op deze manier per saldo niet méér kwijt aan 
gemeentelijke belastingen. 
  
Verordening onroerende zaakbelasting 
Voorgesteld wordt om de tarieven voor onroerende zaakbelasting voor woningen met 11,5% en voor niet-
woningen met 2% te laten stijgen. Er wordt bij de berekening uitgegaan van een daling in waarde van 4% voor 
woningen en 1,8% voor niet-woningen. Door de verlaging van de tarieven voor rioolheffing zijn 
eigenaren/gebruikers per saldo niet méér kwijt aan gemeentelijke belastingen. De omslaggrens waarbij wel 
meer moet worden betaald ligt op ongeveer € 325.000. Onder deze waarde hebben eigenaren lagere lasten.  
  
Betalingstermijnen 
Gebleken is dat de gemeenten die onderdeel uitmaken van de samenwerking onder STAAN, allen twee 
betalingstermijnen hanteren voor hun gecombineerde aanslagbiljet (bij ons: rioolheffing en onroerende 
zaakbelasting) Voorgesteld wordt om in aansluiting daarop én om betaling via het automatisch incasso te 



stimuleren de betalingstermijnen van het gecombineerde aanslagbiljet te wijzigen in twee termijnen in plaats 
van vijf. 
De aanslag wordt in februari verstuurd en de betalingstermijnen vervallen nu eind maart, eind april, eind mei, 
eind juni en eind juli. Bij twee vervaltermijnen moet het totaalbedrag uiterlijk eind april op de gemeenterekening 
staan.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De vaststelling van de verordeningen zal op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt zodat zij, wettelijk 
gezien, in werking treden. In een publicatie op de gemeentepagina wordt bekend gemaakt wat de belangrijkste 
belastingtarieven voor 2013 zullen zijn. Extra aandacht zal worden besteed aan de gevolgen van de wijziging in 
de tarieven van de onroerende zaakbelasting en rioolheffing. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De ingangsdatum van alle verordeningen is 1 januari 2013. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


