RAADSVOORSTEL
Datum:
16 december 2014
Nummer:
Onderwerp: Diverse belastingverordeningen 2015

Voorgesteld raadsbesluit:
Diverse belastingverordeningen 2015 vaststellen.
Samenvatting van het voorstel
De raad stelt jaarlijks de belastingverordeningen voor het komende jaar met de nieuwe tarieven vast.
Aanleiding voor dit voorstel
Uitwerking van de begroting 2015.
Beoogd resultaat van het te nemen besluit
In 2015 juiste grondslagen hebben om de belastingen te kunnen heffen.
Argumentatie
Bijgaand treft u een aantal belastingverordeningen aan, die per 1 januari 2015 aangepast zijn aan de
gewijzigde omstandigheden. Bij alle belastingverordeningen is de modelverordening van de VNG als
basis genomen. Er is rekening gehouden met nieuwe tarieven, overeenkomstig de begroting 2015. Wij
bieden u de volgende verordeningen ter vaststelling aan:
1. Verordening Reinigingsheffingen 2015;
2. Verordening Rioolheffing 2015;
3. Verordening Hondenbelasting 2015;
4. Verordening Forensenbelasting 2015.
e
De Verordening Precariobelasting 2007 en de Verordening Toeristenbelasting 2013 (met 1 wijziging)
blijven ongewijzigd, en hoeven daarom niet opnieuw te worden vastgesteld. De Verordening BI-zone
Denekamp 2012 en de Verordening BI-zone Ootmarsum 2012 zijn in december 2011 vastgesteld voor
de periode van 5 jaren. De OZB-verordening 2015 en de Legesverordening 2015 met bijbehorende
tarieventabel worden als aparte voorstellen aangeboden.
Onroerende zaakbelastingen
Er is een apart voorstel gemaakt over de ontwikkeling van de WOZ(Waardering Onroerende Zaken)waarde en de bepaling van de OZB-tarieven.
Afvalstoffenheffing
Deze belasting wordt geheven van degene, die gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan
de gemeente een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen heeft. Er wordt een
tariefdifferentiatie naar eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens toegepast, waarbij
het tarief van een eenpersoonshuishouden € 60 lager is dan dat van een meerpersoonshuishouding.
Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Incidentele over- en onderdekking wordt verrekend met
een tariefegalisatiereserve.
Om de lastenstijging van de burgers te beperken is er in 2015 voor gekozen om het tarief van de
afvalstoffenheffing met 2,75 % te verlagen. De verordening kan onverbindend worden verklaard indien
de geraamde opbrengst hoger is dan de geraamde lasten. De geraamde opbrengst is € 2.158.187, de
geraamde lasten zijn € 2.258.899.

Tarieven afvalstoffenheffing

2014

2015

Éénpersoonshuishouden

€ 175,60

€ 169,20

Meerpersoonshuishouden

€ 235,60

€ 229,20

Reinigingsrechten
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Deze rechten worden geheven voor zowel het genot van door het gemeentebestuur verstrekte
diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of
inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.
Reinigingsrechten zijn, in tegenstelling tot de afvalstoffenheffing, van toepassing op kleine bedrijven
met bedrijfsafval dat qua omvang en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Het tarief
wordt vermeerderd met omzetbelasting. Het tarief voor 2015 is met 2,75 % verlaagd t.o.v. 2014. De
verordening kan onverbindend worden verklaard indien de geraamde opbrengst hoger is dan de
geraamde lasten. De geraamde opbrengst is € 69.048, de geraamde lasten zijn € 93.288.

Tarief reinigingsrechten

2014

2015

Tarief exclusief 21% btw

€ 235,60

€ 229,20

Rioolheffingen
Belastingplichtig voor de rioolheffing is de gebruiker van een perceel van waaruit afvalwater direct of
indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
Ten aanzien van de exploitatielasten van gemeentelijke rioleringsvoorzieningen wordt uitgegaan van
100% kostendekking. Incidentele over- en onderdekking wordt verrekend met een egalisatiereserve
om sterke tarieffluctuaties op te vangen.
Vorig jaar is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2013-2018 vastgesteld. Dit plan
is gebaseerd op rioolinspecties die zijn uitgevoerd in 2011 en 2012. Op basis van dit nieuwe plan
moet het tarief van de rioolheffingen voor het belastingjaar 2015 met 4% (exclusief 2%
inflatiecorrectie) verhoogd worden. Inclusief inflatiecorrectie is er derhalve sprake van een tariefstijging
van 6% voor het belastingjaar 2015. De verordening kan onverbindend worden verklaard indien de
geraamde opbrengst hoger is dan de geraamde lasten. De geraamde opbrengst is € 2.731.620, de
geraamde lasten zijn € 3.201.860.
Tarief rioolheffing

2014

2015

Rioolheffing (basistarief tot 300m3)

€ 233,40

€ 247,40

Hondenbelasting
Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente. Jaarlijks
vinden er meerdere controles op de aangifteplicht plaats. Hondenbezitters, die hun hond(en)niet tijdig
hebben aangemeld, ontvangen een boete van € 100. In het coalitieprogramma is aangegeven, dat de
heffing van de hondenbelasting als een onredelijk en inefficiënt instrument wordt gezien. Er bestaat
dan ook het voornemen, met inachtneming van het solide financiële beleid van de gemeente, om de
hondenbelasting per 2016 af te schaffen. Voor het jaar 2015 is het tarief verhoogd met 2%
inflatiecorrectie. Tevens is er een redactionele wijziging doorgevoerd. Artikel 3 (Vrijstellingen) is
gewijzigd. De wijziging houdt verband met het vervallen van het Honden- en kattenbesluit 1999 per 1
juli 2014. Het gaat om een tekstuele aanpassing van de vrijstellingen voor honden in een hondenasiel
en voor honden die bedrijfsmatig voor verkoop of aflevering worden gehouden. Er is geen materiële
wijziging doorgevoerd, het is puur redactioneel. Hondenpensions vallen daarom niet onder de
vrijstelling voor hondenasiels.

Tarieven hondenbelasting
eerste hond

2014
€ 55,90

2015
€ 57,00

tweede hond

€ 111,80

€ 114,00

elke volgende hond

€ 141,80

€ 144,60

kenneltarief

€ 309,50

€ 315,60

Toeristenbelasting
Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de
gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen, die niet als ingezetene met een
adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
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Jaarlijks vindt er een controle op de aangiftes toeristenbelasting plaats. Insteek hierbij is niet alleen de
aangiftes op juistheid en volledigheid te controleren, maar ook om de exploitanten, daar waar nodig, te
adviseren bij een doelmatiger opzet van de administratie zodat het invullen van de aangifte
toeristenbelasting eenvoudiger en sneller kan geschieden.
De tarieven zijn in 2012 geherstructureerd. In combinatie met een verwachte stijging van het aantal
overnachtingen zijn voor 2014, 2015 en 2016 extra opbrengsten geraamd. De stijging van het aantal
overnachtingen is gebaseerd op een versterkte promotie en verwachte uitbreidingen van het
toeristisch aanbod. Mede door de ingezette economische recessie zijn de uitbreidingen nog niet
gerealiseerd. De verwachte stijging blijft daarom vooralsnog achterwege. Op de tarieven van de
toeristenbelasting is voor het belastingjaar 2015 evenals vorig jaar de nullijn van toepassing. Dit
betekent, dat de tarieven in 2015 niet worden verhoogd t.o.v. 2014.
Tarieven Toeristenbelasting (prijs per persoon per nacht)

2014

2015

Hotel, pension, appartement, boerderijkamer

€ 1,60

€ 1,60

recreatiewoningen, niet beroepsmatig verhuurde ruimten

€ 1,00

€ 1,00

Kampeermiddelen: mobile kampeeronderkomens, stacaravans

€ 0,60

€ 0,60

Groepsaccommodaties (kampeerboerderij)

€ 0,60

€ 0,60

Forensenbelasting
Deze belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te
hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde
woning beschikbaar te houden. Voor het jaar 2015 is, conform de uitgangspunten in de begroting
2015, uitgegaan van een trendmatige indexering van 2%.
Tarief forensenbelasting

2014

2015

Forensenbelasting: vast bedrag per gemeubileerde woning

€ 280,00

€ 286,00

Precariobelasting
Deze directe belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de
openbare dienst bestemde gemeentegrond. De raad heeft besloten om de precariobelasting te
beperken tot de horecaterassen. De precariotarieven zijn sinds 2007 niet aangepast en luiden als
volgt:
Precariobelasting

2014

2015

- Binnenstad Ootmarsum

€ 12,00

€ 12,00

- Overige delen van de gemeente

€ 9,50

€ 9,50

€ 4,00

€ 4,00

Vaste terrassen

Tijdelijke terrassen
- Binnenstad Ootmarsum

Bedrijfs Investeringzones (BIZ)
Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die
zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid,
ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone.
De BIZ-bijdrage wordt gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks geheven ter zake van binnen de BIzone gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. De BIZ-bijdrage wordt
geheven van degenen die op 1 januari van het betreffende kalenderjaar in de BI-zone gelegen
onroerende zaken gebruiken.
Indien een onroerende zaak op 1 januari van het betreffende kalenderjaar niet in gebruik is, wordt de
BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar van die zaak. Als eigenaar wordt aangemerkt degene die van
die zaak het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft.
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De raad heeft op 20 december 2011 de Verordening BI-zone Denekamp 2012 en de Verordening BIzone Ootmarsum 2012 vastgesteld. Voor 2015 wordt een opbrengst verwacht van in totaal € 123.000.
De BIZ-opbrengsten worden één op één overgeheveld naar de Stichting Ondernemersfonds
Dinkelland.
Leges
Leges worden geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte
diensten, genoemd in de verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.
Bij de leges geldt de wettelijke norm dat de tarieven in de legesverordening niet zodanig mogen
worden vastgesteld dat de baten de lasten overtreffen, waardoor er dus feitelijk winst op deze
producten wordt gemaakt. De belastingrechter wil in bepaalde situaties een specifieker inzicht met
betrekking tot de lasten en baten per soort leges. In verband hiermede is het gewenst om in elk geval
per categorie dienst (bijvoorbeeld omgevingsvergunningen) een analyse te hebben van de kosten en
de opbrengsten, zodat de tarieven ook transparant worden.
De trend van de laatste jaren laat zien dat de legesopbrengsten dalende zijn. Dit is het gevolg van een
tweetal ontwikkelingen. Enerzijds zijn als gevolg van de recessie, de aard en de omvang van de
aanvragen omgevingsvergunningen veranderd. Anderzijds heeft de invoering van de WABO tot
gevolg gehad dat er meer vergunningsvrije mogelijkheden zijn en dat er in meer gevallen ook volstaan
kan worden met een melding, waar geen leges tegenover staan.
Doordat de uitvoering van de wettelijke taken wel inzet van de gemeentelijke organisatie vraagt, zal er
voor 2015 ter zake van de leges een wijziging van de systematiek van heffing dienen plaats te vinden.
Daarbij krijgt de kostendekkendheid van de leges nadrukkelijk aandacht. Hiervoor wordt een aparte
nota gemaakt.
Externe communicatie
Vastgestelde belastingverordeningen worden bekend gemaakt, op www.overheid.nl en op
www.dinkelland.nl geplaatst.
Financiële paragraaf
In de begroting 2015 is rekening gehouden met de opbrengsten op basis van de hiervoor
geadviseerde tariefsaanpassingen
Uitvoering
Evaluatie

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
In 2015 is de legesverordening geharmoniseerd.
Bijlagen
1. Verordening Reinigingsheffingen 2015;
2. Verordening Rioolheffing 2015;
3. Verordening Hondenbelasting 2015;
4. Verordening Forensenbelasting 2015;
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluiten.
.
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND,
de locosecretaris, de burgemeester,

E.M: Grobben

mr. R.S. Cazemier
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Vergadering presidium op
Besluit presidium:

o
o
o
o

om advies naar Commissie
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
naar raad ter kennisname
anders, namelijk:

Vergadering Commissie op
Advies aan de raad

Opmerkingen:

o advies hamerstuk
o advies bespreekstuk
o anders, namelijk:

RAADSBESLUIT

Datum: 16 december 2014
Nummer:

De raad van de gemeente Dinkelland;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet, en artikel 15.33
van de Wet milieubeheer;
Besluit
vast te stellen de
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN
REINIGINGSRECHTEN 2015 (VERORDENING REINIGINGSHEFFINGEN 2015)
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1 Inleidende bepaling
Krachtens deze verordening worden geheven:
a. een afvalstoffenheffing;
b. reinigingsrechten.
Artikel 2 Begripsomschrijving
Deze verordening verstaat onder:
‘gebruik maken’ in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet
milieubeheer
Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing
Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit
1. Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel
15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80);
2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt
naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten
aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting
tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
Artikel 4 Belastingplicht
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al
dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel
ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting
tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en het tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij
deze verordening behorende tarieventabel.
Artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing
De belasting, bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel, wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang
van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na
de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na
het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de
gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.
Artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede twee maanden
later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, meer is dan € 100,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden
betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de
volgende termijnen telkens een maand later.
3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.
Hoofdstuk III Reinigingsrechten
Artikel 10 Belastbaar feit
Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven zowel voor het genot van door het
gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde
gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.
Artikel 11 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst
wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.
Artikel 12 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de hoofdstuk 2
van de bij deze verordening behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 13 Belastingjaar
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het
kalenderjaar.
Artikel 14 Wijze van heffing
De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag met
dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.
Artikel 15 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijkse
verschuldigde rechten
1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het
belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de
aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na
het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de
gemeente verhuist.
Artikel 16 (Vervallen)
Artikel 17 Termijn van betaling
1. De op de voet van artikel 14, verschuldigde rechten moeten in afwijking van artikel 9, eerste lid,
van de Invorderingswet 1990 worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt
op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet
is vermeld en de tweede twee maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, meer is dan € 100,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden
betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de
volgende termijnen telkens een maand later.
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijn.
Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen
Artikel 18 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de reinigingsrechten.
Artikel 19 Kwijtschelding
Geen kwijtschelding wordt verleend voor de rechten als bedoeld in Hoofdstuk 2 van de tarieventabel
behorende bij deze verordening.
Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening Reinigingsheffingen 2014" vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2013
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing,
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum
hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Reinigingsheffingen 2015".

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 16 december 2014
de griffier,

de voorzitter,

mr. O.J.R.J. Huitema

mr. R.S. Cazemier

TARIEVENTABEL 2015, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING REINIGINGSHEFFINGEN 2015
Algemeen
De bedragen genoemd in Hoofdstuk 1 van deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze
verschuldigd is en de bedragen genoemd in Hoofdstuk 2 van deze tabel zijn exclusief omzetbelasting.

1.1
1.1.1
1.1.2
1.2

1.2.1.
1.2.2.

2.1

2.2

2.2.1.
2.2.2.

Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing
De belasting bedraagt per perceel voor het belastingjaar 2015:
als het perceel op 1 januari 2015, of als de belastingplicht in 2015 later aanvangt, bij
aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon:
als het perceel op 1 januari 2015, of als de belastingplicht in 2015 later aanvangt, bij
aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door twee of meer personen:
De belasting als bedoeld in de leden 1.1.1 tot en met 1.1.2. wordt vermeerderd voor het op
1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt bij aanvang van
de belastingplicht, in bruikleen hebben van één respectievelijk twee extra containers (=
boven hetgeen volgens de gemeentelijke afvalstoffenverordening aan het perceel is
verstrekt):
één minicontainer voor groente-, fruit- en/of tuinafval, dan wel één minicontainer voor
huishoudelijk afval met 50% van het in 1.1.2 genoemde tarief;
twee minicontainers voor groente, fruit- en/of tuinafval dan wel voor huishoudelijk restafval
met 100% van het in 1.1.2 genoemde tarief, met dien verstande dat per perceel voor de
fractie groente-, fruit- en tuinafval maximaal twee containers beschikbaar worden gesteld,
alsmede voor de fractie huishoudelijk restafval eveneens maximaal twee containers
beschikbaar worden gesteld.
Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten bedrijfsafval
Het recht bedraagt per belastingjaar voor het wekelijks ophalen van afval voor elk perceel
of perceelsgedeelte, waarin beroeps- en bedrijfswerkzaamheden worden uitgeoefend
indien gebruik wordt gemaakt van
één door de gemeente beschikbaar gestelde standaardset minicontainers
De rechten als bedoeld in lid 2.1 worden vermeerderd voor het op 1 januari van het
belastingjaar of indien de belastingplicht later aanvangt bij aanvang van de belastingplicht,
in bruikleen hebben van één respectievelijk twee extra containers:
één minicontainer voor groente-, fruit- en/of tuinafval, dan wel één minicontainer voor
huishoudelijk afval met:
twee minicontainers voor groente-, fruit- en/of tuinafval dan wel huishoudelijk afval met:

Behoort bij raadsbesluit van 16 december 2014 tot vaststelling
van de “Verordening Reinigingsheffingen 2015”.
De griffier van Dinkelland,
Mr. O.J.R.J. Huitema.

€

169,20

€

229,20

€

229,20

50%
100%

7.706.000 30004U inzamelkosten (uitbesteding)
Uitbreiding aantal huishoudens
7.706.000 60026U kapitaallasten
7.706.000 30312U onderhoud glascontainers
7.706.000 30312U onderhoud omgeving glascontainers
7.706.000 30014U bijdrage De Beurs
7.202.009 30004U Straatreiniging (werk door derden)
7.202.009 60026U Kapitaallasten straatreiniging
7.706.000 60300U straatreiniging (eigen uren)
versnipperen kerstbomen
7.706.009 30004U stortkosten restafval
7.706.009 30004U stortkosten GFT
verwerkingskosten
7.706.009 30301U nieuwe containers
7.706.009 30301U nieuwe milieuboxen
Kosten Europese aanbesteding
Verzamelcontainers en containerkasten
7.706.009 30004U stortkosten KCA
7.706.009 60300U inzamelkosten KCA
Aanschaf nieuwe milieuboxen
7.706.009 30011U kosten inzameling glas
7.706.009 30012U kosten inzameling wit- en bruingoed
7.706.009 30013U kosten inzameling kunststoffen
7.706.009 30134I opbrengsten glas
7.706.009 30134I opbrengsten plastic
7.706.009 30134I opbrengsten papier
7.706.009 30134I opbrengsten wit/bruingoed
7.706.009 60300U Inzamelkosten bladafval
7.706.009 30004U stortkosten bladafval
7.706.009 30016U Doorbetaling bijdrage oude papier
7.706.009 30015U Concessie afvalbrengpunt Tubbergen
Beleidskosten
7.706.009 60300U personeelskosten
doorberekening kostenplaats
7.706.000 30204U onderzoek en advies (inhuur, sorteerproeven)
overige beleidskosten
Communicatie
7.706.000 60300U personeelskosten
7.706.000 60300U klachtenafhandeling
onderzoek en advies (inhuur)
7.706.000 30351U advertentiekosten
afvalwijzer
Handhaving
personeelskosten
stortkosten clandestiene stort

7.706.009
7.706.009
7.706.009
7.706.009
7.611.003
7.611.003
7.706.009

60300U
60026U
30351U
30253U
60300U
40076U
30253U

Overig
perceptiekosten afvalstoffenheffing
Afschrijvingslasten
advertentiekosten
portikosten
kwijtschelding afvalstoffenheffing uren
kwijtschelding afvalstoffenheffing
Diverse perceptiekosten/retributies
toerekenbare BTW
Bijdrage Regio
bijdrage afvalfonds

BEDRAG

GEMENGDE
ACTIVITEIT
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

TOER.

VERHAALBARE
KOSTEN
301.809
0
26.576
5.000
5.000
70.000
21.555
1.579
130.693

Reinigingsrecht

ACTIVITEIT

Afvalstoffenheffing

Toerekenen aan resp.

KOSTENONDERBOUWING AFVALSTOFFENHEFFING/REINIGINGSRECHT DINKELLAND 2015

96,03%
289.839
0
25.522
4.802
4.802
67.224
20.700
1.516
125.510

3,97%
11.970
0
1.054
198
198
2.776
855
63
5.183

20.022
25.000
82.000
-20.000
-57.000
-36.700
-60.000
50.000
15.000
36.000
30.000

0
846.000
224.000
0
12.220
10.000
0
0
25.000
37.500
0
20.022
25.000
82.000
-20.000
-57.000
-36.700
-60.000
50.000
15.000
36.000
30.000

0
812.448
215.116
0
11.735
9.603
0
0
24.009
36.013
0
19.228
24.009
78.748
-19.207
-54.739
-35.244
-57.620
48.017
14.405
34.572
28.810

0
33.552
8.884
0
485
397
0
0
992
1.487
0
794
992
3.252
-793
-2.261
-1.456
-2.380
1.983
595
1.428
1.190

106.794
0
5.200
0

106.794
0
5.200
0

102.559
0
4.994
0

4.235
0
206
0

15.000
10.000

15.000
10.000
0
3.081
0

14.405
9.603
0
2.959
0

595
397
0
122
0

0

0
0

0
0

0
0

20.839
516
250
1.480
29.539
40.000
2.009
316.225

20.839
516
250
1.480
29.539
40.000
2.009
316.225
0
0

20.013
496
240
1.421
28.367
38.414
1.929
303.684
0
0
2.258.899

826
20
10
59
1.172
1.586
80
12.541
0
0
93.288

2.158.187
100.712

69.048
24.240

301.809
26.576
5.000
5.000
70.000
21.555
1.579
130.693

846.000
224.000
12.220
10.000

25.000
37.500

3.081

0

TOTAAL KOSTEN AFVALSTOFFEN EN REINIGING

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2.352.187
Baten
Onderdekking

RAADSBESLUIT

Datum: 16 december 2014
Nummer:

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014

gelet op het bepaalde in artikel 228a van de Gemeentewet;
B E S L U I T:
Vast te stellen de volgende verordening:
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2015
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling,
verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in
beheer of in onderhoud bij de gemeente;
c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;
d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.
Artikel 2 Aard van de belasting
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor
de gemeente verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de
zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater,
alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken.
Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht
1. De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect
op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
2. Met betrekking tot het eerste lid, wordt als gebruiker aangemerkt:
a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom,
bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
b. ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor geuik
is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.
Artikel 4 Zelfstandige gedeelten
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd
gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing
1. De belasting wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt
afgevoerd.
2. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en
grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode
naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een
periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang
bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand
gerekend.
3. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van
een:
a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of
b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in
bedrijf is geweest kan worden afgelezen.
De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water
geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.
4. Voor zover de gegevens, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel niet bekend zijn, wordt het
waterverbruik van gemeentewege geschat met dien verstande dat voor de berekening van het
belasting als minimum water afname wordt aangehouden een hoeveelheid van 300 kubieke meter.
5. De op de voet van het tweede lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt
verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.
Artikel 6 Belastingtarieven
1. De belasting bedraagt voor een perceel met een waterverbruik van:
a. niet meer dan 300 m³ een bedrag van € 247,40;
b. meer dan 300 m³ een bedrag van € 247,40 vermeerderd met een bedrag van € 20,00 voor
elke 100 m³ of gedeelte daarvan, waarmee de hoeveelheid van 300 m³ wordt overschreden,
met dien verstande dat de belasting niet meer bedraagt dan € 3.890,00.
2. Voor een perceel, waarin een agrarisch bedrijf is gevestigd, wordt voor de berekening van het de
3. belasting geen groter waterverbruik in aanmerking genomen dan 500 m³ per jaar.
Artikel 7 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang
2. van de belastingplicht.
3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar aanvangt,
is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde
belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden
overblijven.
4. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het belastingjaar eindigt,
bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
5. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente
verhuist en aldaar een ander eigendom in gebruik neemt.
Artikel 10 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee
maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, meer is dan € 100,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden
betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand

volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de
volgende termijnen telkens een maand later.
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 11 Vrijstelling
De belasting wordt niet geheven van gebruikers van:
a. percelen, welke in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor openbare
bijeenkomsten van genootschappen op geestelijke grondslag - andere dan kerkgenootschappen die rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zijn, voor het gezamenlijk beleven van en zich
bezinnen op de aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging;
b. percelen, welke uitsluitend worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente.
Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de rioolheffing.
Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening Rioolheffing 2014' van 12 november 2013, wordt ingetrokken met ingang van de
in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rioolheffing 2015”.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 16 december 2014
de griffier,

de voorzitter,

mr. O.J.R.J. Huitema

mr. R.S. Cazemier

Kostenonderbouwing rioolheffing dinkelland 2015
Kosten
Baten

3.201.860
2.731.620
ACTIVITEIT

Staat C
7.708.009

Vervanging/aanleg/verbetering
kapitaallasten
nieuwe aansluituingen in 2015
herinrichting bestaande wijk
aanleg waterdoorlatende verharding
aanleg WADI

BEDRAG

7.708.009

7.202.005

7.611.003

7.708.010

100%
0%
20%
50%
75%

kapitaallasten die meer dan een jaar oud zijn
100% kosten gedekt via éénmalige verrekening
aanleg waterberging incl. randvoorzieningen
vervangen bestaande verhardingen
incl. recreatieve voorzieningen

0
0
0

nee
nee
nee

100%
100%
100%

Zie GRP, 20xx- 20xx
Zie GRP, 20xx- 20xx
Zie GRP, 20xx- 20xx

197.414
182.317
9.004
57.011
46.849
4.836
0
0
0
0
701.532
0
0
73.333

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
nee
ja

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
100%
100%
100%
75%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%

nee
nee

0%
100%

0
0

Begeleiding en opdrachtgeving
voorbereiden plannen uit GRP
klachtenafhandeling/communicatie
uitbestede inv. Grondwatermeetnet
communicatie
toezicht op het werk
actualiseren GRP
rioolbeheersplan
Grondoppervlakte beheer
Beleidsadviezen riool
salarissen en sociale lasten

0
0
0
0
0
20.380
1.924
110.095
0

Overig
toerekenbare BTW
aandeel kwijtschelding
belastingen, bijdragen en contributies
portokosten + aanmaak aanslagbiljetten
advertentiekosten
bijdrage aan Twenterand
Kosten Vitens
onderuitputting
bijdrage afkoppelsubsidies
perceptiekosten rioolheffing

163.166
69.639
0
0
0
0
0
0
0
42.303

Meerjarig perspectief
ontrekking/toevoeging reserve
ontrekking/toevoeging voorziening

ihkv hemelwatertaak
wordt betaald door Waterschap

KCC/ klachten

Middelen/Bel./KCC

0

470.240

VERHAALBARE
KOSTEN 2015
1.540.390
0
0
0
0

0
0
0

197.414
182.317
9.004
57.011
46.849
4.836
0
0
0
0
701.532
0
0
55.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
20.380
1.924
110.095
0

163.166
69.639
0
0
0
0
0
0
0
42.303

0

TOTAAL
Toerekenbare BTW
Compensabele BTW (vast bedrag)

TOELICHTING

nee
nee
ja
ja
ja

Toerekening op basis van uren
Noaberkracht

7.708.009
7.708.009
7.708.001

Onderhoud en reperatie
onderhoud drukriolering
onderhoud gemalen
straat- en trottoirkolken
reiniging riool
rioolinspecties
exploitatie meetapp. en pompgemalen
electriciteit + overige kosten p en g
overige spec. kl. Gebruiksgoederen
rioolvervanging / renovaties
straatreiniging
beheer/onderhoud eigen personeel
kolkzuigen/storten
kolkenslib
onderhoud sloten binnen de bebouwde kom
verwijderen vuil/obstakels bij wegduikers
verwijderen vuil/obstakels bij inritduikers
uitmaaien (klepelen) waterafvoerende sloten
opschonen watergang
korven watergang
sloten klootschietbanen
op diepte brengen watergangen (excarotor)
grond ontgraven bij duikers
verwijderen druifvuil
verwijderen baggerspecie
schoonmaken obstakels/rasters
onderhoud bermsloten
onderhoud stedelijke waterpartijen
onderhoud WADI

GEMENGDE
TOEACTIVITEIT REKENING

17.047.000
8.436
0
0
0

Renovatie
riolering (incl. gemengd stelsel)
relining hemelwatervorzieningen
grondwater

7.708.009
7.708.009
7.708.009
7.708.009
7.708.009

Onttrekking aan de reserve riool

3.201.860

163.166
163.166

RAADSBESLUIT

Datum:
16 december 2014
Nummer:

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;
Besluit
vast te stellen de:
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2015
Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven voor het houden van een
hond binnen de gemeente.
Artikel 2 Belastingplicht
1. Belastingplichtig is de houder van een hond.
2. Als houder wordt aangemerkt degene die, onder welke titel dan ook, een hond onder zich heeft,
tenzij blijkt dat een ander de houder is.
3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van
een hond door een, door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde
gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.
Artikel 3 Vrijstellingen
1. In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes
bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan
wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is
aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren .
2. De belasting wordt niet geheven voor honden:
a. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een
blind persoon worden gehouden;
b. die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een
gehandicapt persoon worden gehouden;
c. die verblijven in een hondenasiel;
d. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als
bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren ;
e. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden
gehouden.
f. waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente is en de hond niet langer dan 90 dagen
in het belastingjaar in de gemeente verblijft;
g. die gehouden worden door politie en douane ten behoeve van haar diensten.
Artikel 4 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Artikel 5 Belastingtarief
1.
De belasting bedraagt per belastingjaar:
a. voor een eerste hond
b. voor een tweede hond
c. voor iedere hond boven het aantal van twee
2.
In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor
honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op
kynologisch gebied in Nederland:
per jaar per kennel.
3.
Het tweede lid blijft buiten toepassing indien belastingplichtige schriftelijk
verzoekt de verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal
honden indien blijkt, dat dit bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid
bepaalde bedrag.

€
€
€

57,00
114,00
144,60

€

315,60

Artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 8 Aangifte
De voor het doen van aangifte te stellen termijn en de voor de aanmaning tot het doen van aangifte in
acht te nemen termijn belopen ten minste veertien dagen.
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang
van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop
van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting voor het
toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de
toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de
loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de
belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden
overblijven.
Artikel 10 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee
maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, meer is dan € 100,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden
betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de
volgende termijnen telkens een maand later.
3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de hondenbelasting.
Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening Hondenbelasting 2014" vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 12 november 2013 wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben
voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Hondenbelasting 2015”.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 16 december 2014
de griffier,

de voorzitter,

mr. O.J.R.J. Huitema

mr. R.S. Cazemier

RAADSBESLUIT

Datum:
16 december 2014
Nummer:

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014
gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;
Besluit
vast te stellen de:
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN FORENSENBELASTING 2015
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning
als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.
Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht
1. Onder de naam "Forensenbelasting" wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke
personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het
belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.
2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.
Artikel 3 Vrijstellingen
Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter
bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het
lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn
hoofdverblijf vertoeft.
Artikel 4 Maatstaf van heffing
De belasting bedraagt per woning € 286,00.
Artikel 5 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 6 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 7 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee
maanden later.
2. De Algemene termijnwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 8 Aanmeldplicht
De belastingplichtige als bedoeld in artikel 2, die voor de eerste maal een gemeubileerde woning in de
zin van artikel 1 beschikbaar houdt is verplicht om dat onmiddellijk te melden aan de door het college

van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede
lid, onderdelen b en d, van de gemeentewet.
Artikel 9 Aangifte
De voor het doen van aangifte te stellen termijn en de voor de aanmaning tot het doen van aangifte in
acht te nemen termijn belopen ten minste veertien dagen.
Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de Forensenbelasting.
Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De “Verordening Forensenbelasting 2014”, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 12 november 2013
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing,
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum
hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Forensenbelasting 2015”.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 16 december 2014
de griffier,

de voorzitter,

mr. O.J.R.J. Huitema

mr. R.S. Cazemier

