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Vaststellen verordening onroerende-zaak- 

belastingen 2017 

Vaststellen verordening rioolheffingen 2017 

Vaststellen verordening reinigingsheffingen 2017 

Vaststellen verordening forensenbelasting 2017 

Vaststellen verordening marktgelden 2017 

Vaststellen verordening haven-, kade- en opslag- 

gelden 2017 

Vaststellen legesverordening 2017 

Vaststellen verord. lijkbezorgingsrechten 2017 

Verordening toeristenbelasting 2015 ongewijzigd 

laten   
  

Argumenten 

1.1 Op 8 november 2016 heeft u de programma- 

begroting voor het jaar 2017 vastgesteld. In vervolg 

hierop dienen de belastingverordeningen conform de 

programmabegroting te worden aangepast. De 

opbrengst voor de onroerende-zaakbelastingen dient 

met 1% te worden verhoogd. Om deze opbrengst te 

behalen dienen de tarieven als volgt te worden 

vastgesteld: 

Categorie woningen: eigenaren: 0,1186% 

Categorie niet-woningen: _ eigenaren: 0,2068% 

gebruikers: 0,1807% 

21 Uit de berekeningen van de verbeterde 

gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) is gebleken dat 

voor rioolheffingen volstaan kan worden met een 

tariefstijging van 1%. Dit is in overeenstemming met de 

programmabegroting. Hiermee komt de basisheffing 

riool op € 310,80. Voor een volledig overzicht van de 

tarieven kunt u de verordening rioolheffingen 

raadplegen. 



3.1 Op grond van het beleidskeuzedocument 

(behandeld in uw raad d.d. 25 mei 2016) en een aantal 

amendementen daarop zijn de nieuwe tarieven voor de 

reinigingsheffing berekend. In de primaire begroting 

2017 zijn nog niet alle effecten van de invoering van het 

volume/frequentiesysteem verwerkt. Voor de tarief- 

berekening is wel rekening gehouden met deze effecten 

(€ 51.000 minder kosten). Deze effecten worden in de 

eerste bestuursrapportage op de begroting 2017 

verwerkt. In de verordening is tevens rekening 

gehouden met het feit dat de inworpopening van de 

verzamelcontainers zeer waarschijnlijk wordt verkleind 

van 60 liter naar 30 liter. In de berekeningen wordt er 

uitgegaan van gemiddeld 10 aanbiedingen van de 

restafval container en 80 (i.p.v. 40) ontgrendelingen van 

de verzamelcontainer. Het vaste tarief per perceel 

wordt jaarlijks gelijk met de rioolheffing (en onroerende 

zaakbelastingen) in rekening gebracht. Alle overige 

tarieven worden per kalenderhalfjaar achteraf in 

rekening gebracht. 

3.2 Het amendement om het gemiddeld aantal 

aanbiedingen te verhogen van 10 naar 12 aanbieding 

per restafvalcontainer is door ons college niet 

overgenomen. We achten het financieel risico daarvan 

voor de gemeente als te hoog. 

3.3 Het voorstel is om kwijtschelding te verlenen voor 

het volgende: 

- het vaste bedrag per perceel 

- vast bedrag voor maximaal 2 inzamelmiddelen 

- €41,25 per kalenderhalfjaar (5 aanbiedingen 

240 liter grijze container). 

3.4 De compensatie voor medisch afval is niet in de 

verordeningen reinigingsheffingen opgenomen, 

omdat dit geen fiscale maatregel is. 

3.5 Als bijlage is de flyer Afvalstoffenheffing 2017 

(Wat betaal ik straks met Difar) bij de stukken 

gevoegd. Daaruit blijkt dat in een meerderheid van de 

gevallen het mogelijk is om de restafvalcontainer 10 

keer aan te bieden en dat er dan in totaal minder 

afvalstoffenheffing betaald wordt. Voor de 

ondergrondse verzamelcontainer ligt het omslagpunt 

bij 65 ontgrendelingen (30 liter) voor een 

éénpersoonshuishouden en 82 ontgrendelingen (30 

liter) voor een meerpersoonshuishouden. 

41 Het tarief voor de forensenbelasting wordt 

conform de programmabegroting met 1% verhoogd. 

Hiermee komt het tarief forensenbelasting op € 313,-. 



5.1 De tarieven in de verordening marktgelden 

worden conform de programmabegroting met 3,5% 

verhoogd. De promotiegelden voor de markten zullen 

met ingang van 2017 niet meer via de gemeente geëind 

worden. 

In verband met de voorgenomen privatisering van de 

markten is de verordening marktgelden vanaf 2014 niet 

meer aangepast. Nu de privatisering mogelijk niet 

doorgaat is het zaak om de verordening voor 2017 te 

actualiseren. Hierbij dienen de gederfde inkomsten 

inzake de inflatoire verhoging van 2015 en 2016 te 

worden meegenomen. De gemiste verhogingen over 

2015 en 2016 zijn respectievelijk 2% en 0,5%. Inclusief 

de inflatoire verhoging van 1% over 2017 worden de 

tarieven markgelden als volgt verhoogd: 

- voor de markt in Delden en Markelo van € 1,33 naar 

€1,37; 

- voor de markt in Goor van € 1,71 naar € 1,77. 

6.1 In het Bestuurlijk Havenoverleg is besloten om 

met ingang van 2017 duurzaam scheepvaart te 

stimuleren. Het voorstel is om het tarief voor havengeld 

te verhogen waarbij gelijktijdig voor schepen met een 

Green Award certificaat korting wordt verleend. Het 

voorstel is om het basistarief havengeld van € 0,12 te 

verhogen naar € 0,135 per m3 waterverplaatsing. Voor 

schepen met een bronzen, zilveren of gouden Green 

Award certificaat worden kortingen verleend van 

respectievelijk 5%, 7,5% en 10% op het basistarief. 

Het voorstel is om kade- en opslaggelden rond de 2% 

te verhogen. Voor een volledig overzicht van de 

tarieven kunt u de tarieventabel van het raadsbesluit 

verordening haven-, kade- en opslaggelden 

raadplegen. 

7.1 De tarieven in de legesverordening worden 

conform de programmabegroting met 1% verhoogd met 

uitzondering van de wettelijk vastgestelde tarieven. De 

tarieventabel behorend bij de legesverordening is 

overeenkomstig aangepast. 

7.2 De locatie Dingspelerberg is geen trouwlocatie 

meer. Hierdoor zijn de onderdelen 1.1.4. en 1.1.5 uit de 

tarieventabel van de legesverordening verwijderd. 

7.3 Voor kleine bouwactiviteiten waarvoor een 

vergunning voor een buitenplanse afwijking dient te 

worden afgegeven, staan de leges niet in verhouding 

met elkaar. Voorbeeld: voor het bouwen van een 

schuurtje van € 900,- dient er nu naast het minimum- 

bedrag voor bouwactiviteiten van € 157,25 een bedrag 

van € 307,90 te worden betaald indien er sprake is van 

een buitenplanse afwijking. Voorstel is om voor derge- 

lijke kleine bouwwerken voor (onderdeel 2.3.3.2.2) een 

buitenplanse afwijking € 88,65 in rekening te brengen. 



74 Bij uitspraak van de Hoge Raad is gebleken dat er 

geen leges in rekening gebracht mag worden voor een 

integriteitsonderzoek op basis van de Wet BIBOB. De 

Hoge Raad heeft besloten dat de Wet BIBOB het 

publiek belang dient. Om leges te mogen heffen dient 

op grond van wet en jurisprudentie sprake te zijn van 

een individualiseerbare dienstverlening. De onderdelen 

3.1.1.4 en 3.3.2 zijn overeenkomstig uit de tarieventabel 

verwijderd. 

7.5 Naast de hierboven vermelde wijzigingen in de 

tarieventabel zijn nog diverse tekstuele aanpassingen 

gemaakt in verband met de uitvoering en heffing van 

leges. De wijzigingen betreffen de onderdelen: 1.1.6, 

1.1.7,1.12.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2.1, 2.3.5 t/m 2.3.14, 

2.3.18, 2.3.17.1 en 2.3.18.1. 

8.1 De verordening lijkbezorgingsrechten worden 

overeenkomstig de programmabegroting met 1% 

verhoogd. De tarieventabel behorend bij de 

verordening is overeenkomstig aangepast. 

8.2 Naast de inflatoire verhoging zijn een aantal 

aanpassingen gemaakt in de tarieventabel. Met 

ingang van 2017 is het mogelijk om het uitsluitend 

recht voor grafrechten, urnengraven, urnennissen en 

gedenkplaatsen te verlengen voor 20 of 30 jaar (zie 

onderdeel 1.5.1 in de verordening). Voorheen was dit 

alleen mogelijk voor 10 jaar. 

8.3 Vanaf 2017 is het mogelijk om een gedenk- 

plaatje te laten plaatsen op de herdenkingszuil van 

het strooiveld voor een periode van 20 jaar. Na deze 

20 jaar is er de mogelijkheid tot verlengen hiervan 

voor een periode van 10 jaar, zie hiervoor de 

onderdelen 6.6 en 7.3 van de tarieventabel. 

84 Naast de hierboven vermelde wijzigingen in de 

tarieventabel zijn er nog enkele wijzigingen door- 

gevoerd. Onderdelen 1.5.1.1 en 1.5.2.1 zijn toege- 

voegd om de tarieven voor een dubbeldiep graf te 

verduidelijken. Onderdeel 1.5.3 is verwijderd omdat 

dit onderdeel niet werd gebruik. Onderdeel 1.5.4 is 

vernummerd naar 1.5.3 waarbij tevens de verwijzing 

naar het uitvoeringsbesluit is aangepast. 

9.1 De tarieven voor de toeristenbelasting voor 2017 

blijven gelijk. Met dit voorstel wordt gehandeld over- 

eenkomstig de eerder hierover gemaakte afspraken. Er 

behoeft dan ook geen nieuwe verordening te worden 

vastgesteld. De verordening toeristenbelasting 2015 

blijft van kracht in 2017. 



Risico’s 

Indien de voorgestelde verordeningen niet voor 

1 januari 2017 zijn vastgesteld, blijven de 

verordeningen van het belastingjaar 2016 van kracht. 

De belastingen en rechten zullen dan naar de tarieven 

van 2016 worden geheven, waarbij een afwijking in de 

opbrengst ten opzichte van de begroting zal optreden. 

Reinigingsheffingen 

Op grond van de nieuwe systematiek van Diftar zijn de 

kosten voor de uitvoering van afvalinzameling opnieuw 

berekend. Om deze kosten middels reinigingsheffingen 

te dekken is gekozen voor een heffing waarbij een deel 

van de heffing voor een vast bedrag per perceel en een 

deel variabel wordt opgelegd. 

Voor het deel van de heffing dat variabel is loopt de 

gemeente een financieel risico. Op grond van het 

beleidskeuzedocument is gekozen voor een gemiddeld 

risico. Om dit risico te beperken is er een prognose 

gemaakt van het aantal aanbiedingen van de grijze 

container. In onze omliggende gemeenten die al Diftar 

hebben ingevoerd is gebleken dat het gemiddeld aantal 

aanbiedingen op tien ligt. De kostendekking van het 

variabele deel van de heffing is dan ook berekend op 

gemiddeld tien aanbiedingen per perceel.    

(geanonimiseerd)

Indien achteraf blijkt dat het gemiddeld aantal aan- 

biedingen van de grijze container in onze gemeente 

lager uitvalt, zal de gemeente de begrote opbrengst niet 

halen en zal er een onttrekking aan de voorziening 

plaatsvinden. 

Alternatieven 

Het verhogen van de tarieven is overeenkomstig de 

programmabegroting 2017. Indien de tarieven niet 

conform het voorstel aangepast worden, ontstaat een 

afwijking ten opzichte van de begroting. 

Uitvoering 

De wijzigingen betreffen voornamelijk tariefswijzigingen. 

De werkzaamheden voor de heffing en de invordering 

zullen hierdoor niet wijzigen. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

i e burgel ester, 

. Nauta-van Moorsel 

(geanonimiseerd)


