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Zaaknummer: 2016/33734 
Referentie:      2016/33765 

Raadsvergadering d.d. 6 december 2017  agendapunt  10      
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 1 november 2016 
 
Portefeuillehouder:   mevr. N. Hofstra. 
Behandelend ambtenaar: mevr. P.G. Dik-Roetert 
Doorkiesnummer:   0592 – 266 556  
E-mail adres:                pdik@aaenhunze.nl 
Bijlagen:   
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-   Verordening reinigingsheffing en tarieventabel 2017 
-   Verordening forensenbelasting 2017 
-   Verordening leges en tarieventabel 2017 
-   Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2017 
-   Verordening marktgelden en tarieventabel 2017 
-   Verordening onroerende zaakbelasting 2017 
-   Verordening rioolheffing 2017 
-   Verordening toeristenbelasting 2018 
-   Overzicht verschillen t.o.v. 2016 
 
Onderwerp 
Raadsvoorstel om de verordeningen voor belastingjaar 2017 vast te stellen 
 
Gevraagd besluit 
Gevraagd wordt: 

A. de volgende verordeningen vast te stellen: 
1.   Verordening reinigingsheffing en tarieventabel 2017 
2.   Verordening forensenbelasting 2017 
3.   Verordening leges en tarieventabel 2017 
4.   Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2017 
5.   Verordening marktgelden en tarieventabel 2017 
6.   Verordening onroerende zaakbelasting 2017 
7.   Verordening rioolheffing 2017 
8.   Verordening toeristenbelasting 2018 
      B. het college mandaat te verstrekken om de OZB-percentages naar beneden bij te stellen, als uit de 
definitieve herwaardering blijkt dat de tarieven te hoog zijn vastgesteld obv de voorlopige waardebepaling. 
 
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. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De verordeningen moeten voor aanvang van het belastingtijdvak worden vastgesteld. Alle tijdvakken beginnen 
op 1 januari 2017. 



 

 
Wat ging er aan vooraf 
Teams zijn gevraagd de verordeningen te beoordelen op actualiteit en gewijzigde wet- en regelgeving. Voor de 
Verordening leges 2017 is advies gevraagd van bureau Van den Bosch & Partners. 
 
Verordening reinigingsheffing 2017 
In tegenstelling tot vorig jaar zijn de Verordening afvalstoffenheffing en Verordening reinigingsrechten nu vervat 
in één verordening, de Verordening reinigingsheffing 2017. Op basis van deze verordening is het mogelijk om 
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten op te leggen. De tarieven zijn ongewijzigd ten opzichte van 2016.  
 
Verordening forensenbelasting 2017 
De tarieven in deze verordening zijn met 2% verhoogd. Verder geen wijzigingen ten opzichte van 2016. 
 
Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 
De tarieven zijn ongewijzigd ten opzichte van 2016. De tarieven voor 2017 worden om een aantal redenen niet 
verhoogd, dit heeft alles te maken met de discussie van dit voorjaar waarin vragen gesteld werden over de 
hoogte van de grafrechten en onze gemeente ten opzichte van de ons omringende gemeenten. Hierbij is de 
afspraak gemaakt dat hier een onderzoek naar gedaan wordt, waarbij het streven is om dit onderzoek in het 
vierde kwartaal van 2016 aan de raad aan te bieden. 
 
In bredere zin wordt er naar de verschillende leges in onze gemeente gekeken en naar de kostendekkendheid 
hiervan, in november wordt hiervoor een plan van aanpak gemaakt. Dit moet uitmonden in een breder 
onderzoek in de eerste helft van 2017, hierbij worden ook de grafrechten onder de loep genomen. 
 
Verordening leges 2017 
De legesverordening is geactualiseerd met hulp van bureau Van den Bosch & Partners. De tarieven zijn dit jaar 
niet verhoogd ten opzichte van 2016. 
 
Bij rechten en bestemmingsheffingen is er sprake van een directe relatie tussen de heffing en de gemeentelijke 
taak. Onze dienstverlening dient kostendekkend te zijn. Dat vraagt om een scherpe en transparante 
kostentoerekening. Het profijtbeginsel, ofwel het principe waarbij de gebruiker betaalt, is  
hierbij richtinggevend.  
 
Het streven is 100% kostendekkendheid. Bij rechten en bestemmingsheffingen mogen de geraamde 
opbrengsten niet hoger zijn dan de geraamde kosten van de gemeente voor de uitoefening van de taak. 
Voorbeelden van rechten zijn leges, marktgelden en begraafrechten. Voorbeelden van bestemmingsheffingen 
zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.  
 
In de perspectievennota vermelden wij al jaren ons streven van kostendekkendheid. Met de huidige inzichten 
bestaat de behoefte om de kostendekkenheid nader te analyseren en opiniërend voor te leggen aan de 
gemeenteraad, zodat we in gezamenlijk overleg kunnen komen tot een al dan niet gedifferentieerd systeem van 
kostendekkendheid. 
 
Verordening marktgelden 2017 
De tarieven in deze verordening zijn met 0,9% verhoogd, conform septembercirculaire. 
 
Verordening onroerende zaakbelasting 2017 
De tarieven zijn gebaseerd op de waardeontwikkeling. Voor woningen is er sprake van een stijging en voor niet-
woningen is er sprake van een waardedaling. 
Omdat de herwaardering nog niet is afgerond kunnen tarieven ook na het vaststellen in het college nog 
wijzigen. Om die reden wordt net als vorig jaar aan de raad gevraagd het college te mandateren voor het 
uitsluitend verlagen van het tarief.  
 
 
 
 



 

Verordening rioolheffing 2017 
De tarieven van rioolheffing zijn ten opzichte van 2016 verlaagd. Dit is een gevolg van wijzigingen in het besluit 
begroting en verantwoording (BBV). Door de nieuwe regels valt de toegerekende rente aan riolering lager uit 
dan in voorgaande jaren. 
 
Verordening toeristenbelasting 2018 
De verordening heeft betrekking op belastingjaar 2018. Het tarief conform het advies van het Recreatieschap 
Drenthe voor 2018 vaststellen op € 1,15 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 2017. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
Drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

 


