
 

 
 

*2015034019* 

 
Zaaknummer: 2015/31697 
Referentie:      2015/34019 

Raadsvergadering d.d. 24 november 2015   agendapunt  13       
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 7 oktober 2015 
 
Portefeuillehouder:   Mevr. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar: mevr. P.G. Dik-Roetert 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 705 
E-mail adres:                p.g.dik@tynaarlo.nl 
Bijlagen:   
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-   Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel 2016 
-   Verordening forensenbelasting 2016 
-   Verordening leges en tarieventabel 2016 
-   Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2016 
-   Verordening marktgelden en tarieventabel 2016 
-   Verordening onroerende zaakbelasting 2016 
-   Verordening precariorechten en tarieventabel 2016 
-   Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2016 
-   Verordening rioolheffing 2016 
-   Verordening toeristenbelasting 2017 
 
Onderwerp 
Raadsvoorstel om de verordeningen voor belastingjaar 2016 vast te stellen 
 
Gevraagd besluit 
Gevraagd wordt: 

A. de volgende verordeningen vast te stellen: 
1.   Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel 2016 
2.   Verordening forensenbelasting 2016 
3.   Verordening leges en tarieventabel 2016 
4.   Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2016 
5.   Verordening marktgelden en tarieventabel 2016 
6.   Verordening onroerende zaakbelasting 2016 
7.   Verordening precariorechten en tarieventabel 2016 
8.   Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2016 
9.   Verordening rioolheffing 2016 
10. Verordening toeristenbelasting 2017 
      B. het college mandaat te verstrekken om de OZB-percentages naar beneden bij te stellen. 
 
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 (of daling) van de tarieven is afhankelijk van het meerjarenbeleid en gewijzigde 
omstandigheden. Dit wordt hieronder per verordening toegelicht. 
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Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De verordeningen moeten voor aanvang van het belastingtijdvak worden vastgesteld. Alle tijdvakken beginnen 
op 1 januari 2016. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Teams zijn gevraagd de verordeningen te beoordelen op actualiteit en gewijzigde wet- en regelgeving 
 
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 
De tarieven in deze verordeningen blijven op hetzelfde niveau. Ze zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2015. 
 
Verordening forensenbelasting, lijkbezorgingsrechten, marktgelden en precariobelasting 2016 
De tarieven in deze verordeningen zijn met 2% verhoogd. Verder geen wijzigingen. 
 
Verordening leges 2016 
Tarieven met 2% verhoogd. Geen significante wijzigingen ten opzichte van die van 2015 
 
Verordening onroerende zaakbelasting 2016 
Zoals afgesproken in de perspectievennota zijn de ozb tarieven gehandhaafd op 2% verhoging. 
 
Verordening rioolheffing 2016 
Tarieven stijgen met 13,5% . Dit is conform vastgesteld GRP en aangekondigd in de primitieve begroting 
 
Verordening toeristenbelasting 2017 
De verordening heeft betrekking op belastingjaar 2017. Het tarief conform het advies van het Recreatieschap 
Drenthe voor 2017 vaststellen op € 1,10 per overnachting. 
 
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.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De ingangsdatum van de verordening is 1 januari 2016. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


