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Onderwerp: Belastingverordeningen 2016 

Registratienummer: 560889 & 564979 

Voorstel: 

1. Vaststellen de verordening rioolheffing 2016 

2. Vaststellen de verordening forensenbelasting 2016 

3. Vaststellen de verordening lijkbezorgingsrechten 

2016 

4. Vaststellen de verordening reinigingsheffingen 

2016 

5. Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastinge 

2016 

. Vaststellen legesverordening 2016. 

De verordeningen haven-, kade- en opslaggelden, 

marktgelden en toeristenbelasting ongewijzigd later 
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Argumenten 

1.1 Naar aanleiding van de vaststelling van de 

programmabegroting 2016 is er een noodzaak om de 

verordening rioolheffing te herzien. Overeenkomstig de 

programmabegroting wordt de raad voorgesteld om in 

de verordening een stijging van het basistarief met 

€ 10,00 door te voeren. Dit in afwijking van het verbreed 

Gemeentelijk RioleringsPlan 2013-2016 (GRP). 

In het GRP, vastgesteld op 23 april 2013, heeft uw 

raad op basis van het dekkingsplan besloten om 

gedurende de periode 2014-2016 het basistarief te 

verhogen met € 16,-. Door meevallers kan echter 

worden volstaan met een lager bedrag van € 10,-. 

Naast de verhoging met € 10,00 wordt een inflatoire 

stijging berekend van 0,50%. 

2.1 De tarieven in de verordening forensenbelas- 

ting dienen te worden aangepast aan de programma- 

begroting 2016. Het gaat hierbij uitsluitend om het 

verwerken van de inflatoire stijging van 0,50%. Het 

tarief voor de forensenbelasting komt daarmee uit op 

€ 310,- per woning. 

3.1 In de verordening lijkbezorgingsrechten dient 

eveneens de inflatoire stijging van 0,50% te worden 

doorgevoerd. De tarieventabel behorende bij deze 

verordening is overeenkomstig aangepast. 



4.1 Ook in de verordening reinigingsheffingen 

wordt de inflatoire stijging van 0,50% eveneens 

doorgevoerd. Ook hierbij geldt dat de tarieven uit de 

tarieventabel, die onderdeel uitmaakt van de verorde- 

ning overeenkomstig zijn aangepast. 

5.1 De tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen 

dienen conform de programmabegroting met 0,5% te 

worden verhoogd. Ter uitvoering hiervan dienen de 

tarieven als volgt te worden vastgesteld: 

Categorie woningen: eigenaren: 0,1186% 

Categorie niet-woningen:  eigenaren: 0,1994% 

gebruikers:0,1743% 

6.1 Ook de legesverordening 2016 dient conform de 

programmabegroting met 0,5% te worden verhoogd 

met uitzondering van de wettelijk vastgestelde tarieven. 

De tarieventabel behorend bij de legesverordening is 

overeenkomstig aangepast. 

6.2 Voorstel is om de lengte afhankelijke leges voor 

ondergrondse infrastructuren af te schaffen, zie titel 

1.18 van de tarieventabel. In onze huidige leges- 

verordening wordt voor meldingen waarvoor een 

instemmingsbesluit noodzakelijk is, op grond van de 

'Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 

gemeente Hof van Twente' (AVOI), naast een vast 

bedrag ook een bedrag in rekening gebracht per 

strekkende meter. 

Momenteel willen private partijen glasvezel aanleggen 

in het buitengebied van onze gemeente. Aangezien dit 

relatief grote afstanden betreft zijn de legeskosten door 

de lengte afhankelijke leges aanzienlijk. Dit leidt ertoe 

dat private partijen afzien om glasvezel aan te leggen. 

Als gemeente willen we graag meewerken om de 

mogelijkheid te creëren dat er in het buitengebied 

glasvezel wordt aangelegd. Hiervoor dient de tarieven- 

structuur voor meldingen, waarvoor een instemmings- 

besluit vereist is, te worden gewijzigd. 

Voorstel aan uw raad is om een vast tarief in te voeren 

van € 340 voor een melding waarvoor een instem- 

mingsbesluit noodzakelijk is. De kostprijs voor een 

melding met instemmingsbesluit is berekend op 

€ 342,75. De kostendekkendheid komt uit op 99,2%. 

6.3 Conform het besluit van uw raad van 28 oktober 

2015 inzake de beleidsnota grootschalige duurzame 

energiebronnen dient de legesverordening te worden 

aangepast om hier uitvoering aan te kunnen geven. Zie 

titel 2.5.5 van de tarieventabel voor de aanpassingen. 



6.4 Conform het besluit van uw raad van 

10 november 2015 inzake de motie Programma- 

begroting 2016 over de gehandicaptenparkeerkaart, 

worden de tarieven in de legesverordening 

overeenkomstig aangepast. De verlaging van de 

tarieven heeft gevolgen voor de kostendekkendheid. 

Zoals in de motie aangedragen worden de 

inkomstenderving bekostigd uit het WMO-budget. Zie 

titel 1.19 onderdeel 2 van de tarieventabel voor de 

aanpassingen. 

6.5 De vrijstelling in artikel 4 lid d van de leges- 

verordening voor het in behandeling nemen van 

aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en 

vermogen kan verwijderd worden. Er is momenteel 

geen legesbedrag (meer) in onze legesverordening 

opgenomen voor een dergelijk verzoek. Hierdoor is het 

aanhouden van een dergelijke vrijstelling in de 

legesverordening overbodig. Ook in de model- 

verordening van de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten(VNG) is een dergelijke vrijstelling niet 

opgenomen. 

6.6 In artikel 10 lid 2 van de legesverordening is de 

verwijzing naar artikel 28 lid 4 en 5 van de invorderings- 

wet 1990 niet meer actueel. Het voorstel is om lid 2 te 

verwijderen uit de legesverordening en artikel 10 

overeenkomstig het artikel van de VNG inzake 

“Vermindering of Teruggaaf’ over te nemen. 

6.7 Artikel 13 lid 1 onder b, waarin het overgangs- 

recht is opgenomen van de Wet ruimtelijke ordening of 

de Woningwet naar de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht(Wabo) kan vervallen. De Wabo is in 

2010 ingevoerd. Daarom is het niet meer noodzakelijk 

deze bepaling in de legesverordening aan te houden. 

6.8 Naast de inflatoire stijging van 0,5% zijn er nog 

enkele aanpassingen nodig in de tarieventabel 

behorende bij de legesverordening 2016. De onder- 

delen 2.3.5.1.1 en 2.3.5.1.2 zijn in afwijking van de 

0,5% inflatoire correctie naar beneden bijgesteld om 

scheefgroei in de tarievenopbouw te voorkomen. 

Overige wijzigingen betreffen de leges voor verzoeken 

van collega gemeenten(1.4.2), uurtariefaanpassingen 

(2.3) en de opname van een tarief voor een vergunning 

kansspelen voor onbepaalde tijd (1.16.1.3). 



7.1 Met betrekking tot de verordening op de heffing 

en invordering van haven-, kade- en opslaggelden 

stellen wij voor om de tarieven voor 2016 niet te 

verhogen. In 2015 zijn de tarieven van gemeenten 

aan het Twentekanaal geharmoniseerd. Met de 

harmonisatie zijn de tarieven voor de meeste 

gemeenten meer dan gemiddeld gestegen. Het 

Bestuurlijk Havenoverleg heeft daarom geadviseerd 

om de tarieven voor 2016 ongewijzigd te laten. Het 

voornemen is om de tarieven in 2017 zodanig aan te 

passen om, uit oogpunt van duurzaamheid, schone 

scheepvaart te stimuleren. 

7.2 Bij de marktgelden is het voorstel om in 

verband met de privatisering van de markt de 

verordening marktgelden 2014 aan te houden voor 

het belastingjaar 2016. De verwachting is dat de 

privatisering van de markt in 2016 wordt afgerond. 

Wanneer de privatisering in 2016 niet rond is kunnen 

we marktgelden alsnog via publiekrechtelijke weg 

verhalen. 

7.3 In de verordening toeristenbelasting blijven de 

tarieven voor de belastingjaren 2016 en 2017 

ongewijzigd. Met dit voorstel wordt gehandeld 

overeenkomstig de afspraken die hierover zijn 

gemaakt. 

Risico’s 

Wanneer de belastingverordeningen 2016 niet voor het 

einde van het jaar 2015 worden vastgesteld, blijven de 

belastingverordeningen 2015 van kracht. De belas- 

tingen, heffingen en rechten worden dan naar de 

tarieven van 2015 geheven. Indien de tarieven niet 

conform het voorstel aangepast worden, ontstaat een 

afwijking ten opzichte van de begroting. 

Alternatieven 

Het verhogen van de tarieven geschiedt overeenkom- 

stig de programmabegroting 2016. 

Indien uw raad niet akkoord gaat met het voorstel om 

de rioolheffing in afwijking van het GRP vast te stellen, 

kan ons college in de vergadering van december 2015 

de verordening rioolheffing dienovereenkomstig aan- 

passen en aan u voorleggen. Hetzelfde geldt voor het 

afschaffen van de lengte afhankelijke leges waarvoor 

een instemmingsbesluit is vereist. 

Uitvoering 

De wijzigingen betreffen voornamelijk tariefswijzigingen. 

De werkzaamheden voor de heffing en de invordering 

zal hierdoor niet wijzigen. 



Machtiging voor automatische incasso is momenteel 

mogelijk voor belastingaanslagen van minimaal 

€ 60,- en maximaal € 6.000,-. Voorstel is om dit te 

wijzigen naar minimaal € 10,- en maximaal € 6.000. 

In de concept-belastingverordeningen 2016 is dit, 

voor zover van toepassing, gewijzigd. 

Na vaststelling door de gemeenteraad zullen we de 

belastingverordeningen op de voorgeschreven wijze 

publiceren, online beschikbaar stellen via de site 

www.hofvantwente.nl en www.overheid.nl en ter inzage 

leggen. De verordeningen treden in werking met ingang 

van de achtste dag na die van de bekendmaking. De 

datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016. De 

verordeningen staan niet open voor bezwaar. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaris, de burgemeester, 

         

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

. Nauta-van Moorsel MPM 


