Raadsvoorstel
Onderwerp: Belastingverordeningen 2018
Registratienummer: 661013
Voorstel:
1. Vaststellen verordening rioolheffing 2018
2. Vaststellen verordening reinigingsheffingen 2018
3. Vaststellen legesverordening 2018
4. Vaststellen verordening marktgelden 2018
5. Vaststellen verordening forensenbelasting 2018
6. Vaststellen verordening haven-, kade- en
opslaggelden 2018
7. Vaststellen verordening lijkbezorgingsrechten
2018

Argumenten
1.1 Op 6 en 8 november 2017 zijn de raadsvergaderingen gehouden ter vaststelling van de
programmabegroting voor het jaar 2018. In vervolg
hierop dienen de belastingverordeningen conform de
programmabegroting te worden aangepast. Om de
begrote opbrengst voor rioolheffing conform de
programmabegroting te behalen is gebleken dat het niet
nodig is de tarieven voor 2018 met een inflatoire
percentage te verhogen. Daarnaast is in het nieuw
verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) vastgesteld dat over de jaren 2018 en 2019 een korting wordt
verleend op de gemeentelijke rioolheffing van € 25 per
jaar om de hoogte van de voorziening te verlagen.
Daarmee komt het tarief rioolheffing basis 2018 op
€ 285,80 (huidige tarief: € 310,80).
2.1 Zoals uit de programmabegroting blijkt zijn de
begrote uitgaven voor reinigingsheffingen gedaald. Als
gevolg hiervan dienen de tarieven voor reinigingsheffingen hierop aangepast te worden in afwijking van
de inflatoire verhoging. Uit cijfers over het aanbiedgedrag van restafval in het eerste halfjaar 2017 is
gebleken dat dit minder vaak is aangeboden dan de
eerdere prognoses. Deze gegevens van het eerste
halfjaar worden gebruikt als uitgangspunt bij het
berekenen van de nieuwe tarieven over 2018.

Het gemiddeld aantal aanbiedingen van restafval wordt
dan als volgt:
- 8x 140 ltr. grijze container
- 9x 240 ltr. grijze container
- 46x ontgrendelen ondergrondse container
Met inachtneming van bovenvermeld verwacht aanbiedgedrag van restafval in 2018 dienen de tarieven als
volgt vastgesteld te worden om de begrote opbrengst
conform de programmabegroting te behalen.
Tarieven afvalstoffenheffing:
Basisbedrag:
- Vast bedrag per perceel
Containers:
- Per inzamelmiddel (*)
Aanbieding ter lediging:
- 140 liter grijze container
- 240 liter grijze container
- Ontgr. verz. cont 30 ltr.
- 140/240 liter GFT-container
- verpakkingencontainer

2017

2018

€ 105,30

€ 88,96

€ 30,00

€ 30,00

€ 4,80
€ 8,25
€ 1,02
€ 0,00
€ 0,00

€ 4,80
€ 8,25
€ 1,02
€ 0,00
€ 0,00

Als reden hiervoor willen we aangeven dat de inwoners
van onze gemeente in het eerste halfjaar het restafval
minder vaak aangeboden hebben aan de vuilophaaldienst dan het door ons verwachte gemiddelde. Nu de
inwoners beter dan gemiddeld het afval gescheiden
hebben aangeboden zouden we onze inwoners niet
willen ‘afstraffen’ met hogere tarieven voor het aanbieden van restafval.
2.2 Van de verordening reinigingsheffingen zijn de
onderdelen 1.2.7 en 2.2.6 van de tarieventabel
verwijderd. Deze onderdelen betroffen het aanbieden
van restafval middels een ondergrondse container met
een inworpopening van 60 liter. In onze gemeente zijn
alle ondergrondse containers aangepast naar een
inworpopening van 30 liter.
2.3 Het bedrag voor het verlenen van kwijtschelding
is indertijd bepaald door het gemiddeld aantal
aanbiedingen van een 240 ltr. grijze container te
vermenigvuldigen met het tarief hiervan. Het maximaal
te verlenen bedrag voor kwijtschelding wordt voor 2018
als volgt:
- het vaste bedrag per perceel
- vast bedrag voor maximaal 2 inzamelmiddelen
- € 37,13 per kalenderhalfjaar (4,5 aanbiedingen 240
liter grijze container).

(*) Voor de verpakkingencontainer worden geen kosten in rekening
gebracht

Zoals de tabel laat zien is het lagere tarief tot uitdrukking gekomen in het vaste bedrag per perceel. De
tarieven voor het aanbieden van restafval zijn gelijk
gebleven.
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3.1 Om de ± 5 jaar dient voor de legesverordening
een kosten-batenanalyse plaats te vinden van onze
verleende diensten waarvoor de gemeente leges heft.
Dit is nodig om bij een juridische procedure te kunnen
aantonen dat de gemeente geen winst maakt op de in
rekening gebrachte leges. Daarnaast is het streven van
de gemeente om de dienstverlening zoveel mogelijk
kostendekkend via leges op te leggen. Het uitgangspunt voor de nieuwe kostennota is om 97,5% kostendekking te realiseren. Door het hanteren van dit percentage worden de kosten nagenoeg gedekt. Aangezien de
tarieven gebaseerd zijn op begrote kosten en de
geraamde baten niet meer dan kostendekkend mogen
zijn, biedt een kostendekking van 97,5% een veiligheidsmarge.

De aanpassingen uit dit verslag zijn ook in de
tarieventabel verwerkt.
3.2 In de legesverordening zijn nieuw opgenomen
de onderdelen 1.25.6 en 1.25.6.1. Hiermee wordt het
mogelijk gemaakt om voor verzoeken in het kader
van de Wet openbaarheid van bestuur leges in
rekening te brengen.
3.3 In overeenstemming met de modelverordening
van de VNG is in artikel 1 de begripsomschrijving
“maand” aangepast. In artikel 4 “Vrijstellingen”
onderdeel b is een algemene tekst opgenomen voor
diensten die wettelijk zijn vrijgesteld van leges.
4.1 Uit de programmabegroting blijkt dat de kosten
voor de markt zijn gedaald naar € 31.053. Aangezien
marktgelden retributies zijn mogen de baten de lasten
niet overschrijden. Hierdoor zijn de begrote baten in de
programmabegroting bijgesteld naar € 31.000. Dit heeft
tot gevolg dat de tarieven herrekend dienen te worden
om de begrote opbrengst niet te overschrijden.
In het voorstel is opgenomen, dat de tarieven voor
marktgelden als volgt naar beneden worden bijgesteld:
- markt Delden en Markelo € 1,30 (voorheen € 1,37);
- markt Goor € 1,69 (voorheen € 1,77).

De nieuwe kosten-batenanalyse heeft tot gevolg dat
sommige tarieven naar beneden bijgesteld dienen te
worden en andere dienen te stijgen om de kostendekking te waarborgen. In sommige gevallen wordt er
kruissubsidiëring toegepast tussen verschillende
diensten voor zover dit wettelijk is toegestaan en
gewenst is binnen het gemeentelijk beleid. De voorgestelde tarieven in de kostennota worden voor 2018
met het inflatoire percentage van 1,73% verhoogd.
Zie verder het “Management verslag – Kostennota
2017”, dat als bijlage bij dit voorstel is bijgevoegd.
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5.1 Het tarief voor de forensenbelasting wordt
conform de programmabegroting met 1,73% verhoogd.
Hiermee komt het tarief forensenbelasting op € 318,-.

7.1 De tarieven in de verordening lijkbezorgingsrechten worden in overeenstemming met de
programmabegroting met 1,73% verhoogd. De
tarieventabel behorend bij de verordening is overeenkomstig aangepast.

6.1 De vijf gemeenten aan het Twentekanaal werken
sinds 2015 samen voor de zaken met betrekking tot de
havens aan het Twentekanaal. Onderdeel van de
afspraak was o.a. vaststellen van dezelfde heffings- en
beheersverordening. De tariefstelling in de
heffingsverordening is in alle vijf gemeenten ook gelijk.
Bestuurlijk is afgesproken de tarieven met 2,25% te
verhogen.

Risico’s

6.2 Om ervoor te zorgen dat schippers ook wettelijk
gehouden zijn om zich elektronisch te registreren dient
de verordening haven-, kade- en opslaggelden te
worden aangepast. Hiervoor is artikel 7a in de verordening toegevoegd. Vanaf 11 september jongstleden
kan registratie van havenbezoeken geautomatiseerd
plaatsvinden. Het Webportaal dat daarvoor is ontwikkeld is vanaf dat moment operationeel. Hiernaast zijn er
enkele tekstuele aanpassingen gemaakt om de heffing
en invordering van haven-, kade- en opslaggelden te
waarborgen. Deze aanpassing van de Havenverordening is voorbereid door het samenwerkingsverband Havenbedrijf Twente en is hetzelfde voor de
aangesloten gemeenten (Almelo, Enschede, Hengelo,
Hof van Twente en Lochem).
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Reinigingsheffingen
Om de 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. Dit is het geval indien
het aanbiedgedrag van restafval in 2018 af zal wijken
ten opzichte van het berekend gemiddeld aantal
aanbiedingen over het eerste halfjaar van 2017.
Indien achteraf blijkt dat het gemiddeld aantal
aanbiedingen van het restafval in onze gemeente lager
uitvalt, zal de gemeente de begrote opbrengst niet
halen en zal er een onttrekking aan de voorziening
plaatsvinden.

Alternatieven

Kwijtschelding
Op basis van de tarieven genoemd in dit alternatief
wordt het maximaal te verlenen bedrag voor
kwijtschelding als volgt:
- het vaste bedrag per perceel
- vast bedrag voor maximaal 2 inzamelmiddelen
- € 37,62 per kalenderhalfjaar (4,5 aanbiedingen 240
liter grijze container).

Algemeen
Het verhogen van de tarieven is in overeenstemming
met de programmabegroting 2018. Indien de tarieven
niet conform het voorstel aangepast worden, ontstaat
een afwijking ten opzichte van de begroting.
Reinigingsheffingen
De gemeenteraad heeft indertijd aangegeven dat de
tarieven voor het ter lediging aanbieden van het
restafval voor de komende jaren extra dienen te stijgen.
Binnen de programmabegroting en met inachtneming
van het vaste en variabele kostendeel van
reinigingsheffingen, is het echter ook mogelijk om het
verschil in tarief iets groter te maken. De tarieven
kunnen dan als volgt worden vastgesteld:
Tarieven afvalstoffenheffing:
Basisbedrag:
- Vast bedrag per perceel
Containers:
- Per inzamelmiddel (*)
Aanbieding ter lediging:
- 140 liter grijze container
- 240 liter grijze container
- Ontgr. verz. cont 30 ltr.
- 140/240 liter GFT-container
- verpakkingencontainer

2017

2018

€ 105,30

€ 88,16

€ 30,00

€ 30,00

€ 4,80
€ 8,25
€ 1,02
€ 0,00
€ 0,00

€ 4,88
€ 8,36
€ 1,04
€ 0,00
€ 0,00

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,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

(*) Voor de verpakkingencontainer worden geen kosten in rekening
gebracht
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drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel

