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Voorstel 

De bijgevoegde belastingverordeningen 2014 vaststellen. 

Overwegingen 
Bijgaand treft u een aantal belastingverordeningen aan, die per 1 januari 2014 aangepast zijn aan de 

gewijzigde omstandigheden. Bij alle belastingverordeningen is de modelverordening van de VNG als 
basis genomen.  

In de verordeningen reinigingsheffingen, rioolheffing, hondenbelasting en de OZB zijn de be-
taaltermijnen verruimd. Belastingaanslagen boven de € 2.500,-- moesten altijd in 2 termijnen betaald 

worden. De bovengrens van € 2.500,-- om mee te kunnen doen aan automatische incasso (9 betaal-

termijnen) is vervallen. Hierdoor kunnen de belastingaanslagen boven de € 2.500,-- ook in meer dan 
2 termijnen betaald worden, waardoor bedrijven en veel agrariërs ook mee kunnen doen aan de 

automatische incasso met 9 betaaltermijnen. Hieraan zal de nodige publiciteit worden gegeven, zodat 
deze categorie zich kan aanmelden. 

Er is rekening gehouden met nieuwe tarieven, overeenkomstig het raadsplan 2014. Wij bieden u de 

volgende verordeningen ter vaststelling aan: 
1. Verordening Reinigingsheffingen 2014; 

2. Verordening Rioolheffing 2014; 
3. Verordening Hondenbelasting 2014; 

4. Verordening Forensenbelasting 2014; 

 
In de raadsvergadering van december 2013 worden de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014  

en de Legesverordening 2014 met bijbehorende tarieventabel ter vaststelling aangeboden. 
 

De Verordening Precariobelasting 2007 en de Verordening Toeristenbelasting 2013 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.  
 

Reinigingsheffingen (Afvalstoffenheffing + Reinigingsrechten)  
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 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 2013 voor gekozen om het tarief van de 

afvalstoffenheffing eenmalig te verlagen met € 50. Omdat er voor 2013 sprake was van een 
eenmalige actie wordt het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2014 naast de hiervoor genoemde 

indexering met 2% ook nog eens met € 50 verhoogd. In totaal stijgt de afvalstoffenheffing hierdoor 
ongeveer 30% ten opzichte van het feitelijke tarief van het belastingjaar 2013. 

  

 

 
 

 



 

   

 

Tarieven afvalstoffenheffing 2010 

(+ 0%) 

2011 

(-€ 10) 

2012 

(-€17) 

2013* 

   (+2%)  
 

2014 

   (+ 2%) 

éénpersoonshuishouding 

afvalstoffenheffing 

193,00 183,00 166,00 171,00 175,60 

meerpersoonshuishouding 

afvalstoffenheffing 

253,00 243,00 226,00 231,00 235,60 

* In de tarieven afvalstoffenheffing 2013 is geen rekening gehouden met de eenmalige 
lastenverlichting van € 50,--. 

 
Reinigingsrechten 
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 die qua omvang en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval. Het 

tarief wordt vermeerderd met omzetbelasting. 
 

Uit de verordening zijn de tarieven van het brengdepot verwijderd, omdat het brengdepot in 

Denekamp per 1 juli 2013 gesloten is.  
 

Tarief reinigingsheffingen 2010 

(+ 0%) 

2011 

(-€ 10) 

2012 

(-€17) 

2013 

   (+2%)  

2014 

   (+ 2%) 

reinigingsrechten (excl.btw) 253,00 243,00 226,00 231,00 235,60 

 

Rioolheffing  
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. 

 
In het GRP 2009-2011 (verlengd 2012) is op basis van het toenmalig opgestelde kostendekkingsplan 

een verhoging van het tarief vastgesteld met jaarlijks 6% t/m 2017. 

Uitgangspunt hierbij waren de forse investeringen voor verbeterings- en vervangings-investeringen. 
Na uitvoering van de verbeteringsmaatregelen t/m 2011 blijkt dat de investeringen lager zijn 

uitgevallen dan geraamd.  
 

Onlangs 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 2014 met 4% (inclusief 2% inflatiecorrectie) 

verhoogd worden en vanaf 2015 met 6% (inclusief 2% inflatiecorrectie). 
 

 

Tarieven rioolrechten/heffing 2010 
(+ 2%) 

2011 
(+ 6%) 

2012 
(+5,2%) 

2013 
  (+2%) 

2014 
 (+ 4%) 

Basistarief tot 300 m3 197,30 209,15 220,00 224,40 233,40 

Boerderijtarief 229,30 243,15 255,60 260,70 271,20 

Verhoging per 100 m3 meerverbruik of 

gedeelte daarvan 

  16,00   17,00 17,80   18,15     18,90   

  



 

   

 

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. Voor het jaar 2014 is, conform de 
uitgangspunten van de raadsplan 2014, uitgegaan van een trendmatige indexering van 2%. Er zijn in 

de gemeente Dinkelland ongeveer 2.463  geregistreerde honden alsmede 7 kennels. 

Tarieven hondenbelasting 2010 
(+2 %) 

2011 
(+2%) 

2012 
(+2 %) 

2013 
(+2 %) 

2014 
(+2 %) 

1e hond 51,60 52,65 53,70 54,80 55,90 

2e hond 103,20 105,30 107,40 109,60 111,80 

iedere hond boven het aantal van 2 131,00 133,60 136,30 139,00 141,80 

Kenneltarief 285,80 291,55 297,40 303,40 309,50 

 
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 in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen.  

 
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. 

 
Volgens prognoses zal het aantal overnachtingen de komende jaren als gevolg van versterkte 

promotie en marketing en nieuwe verblijfsrecreatieve ontwikkelingen beduidend toenemen. 
 

De toeristenbelasting maakt sinds 2012 onderdeel uit van het ondernemersfonds. De gemeente doet 

ten behoeve van de professionalisering van de promotie en marketing van Dinkelland elk jaar een 
afdracht uit de toeristenbelasting aan de Stichting Ondernemersfonds Dinkelland van minimaal  

€ 60.000 per jaar. Vanaf 2014 is een bedrag van € 110.000 geraamd. De tariefbepaling en 
opbrengstenraming voor de toeristenbelasting is gepaard gegaan met de samenstelling van de 

meerjarenbegroting van het ondernemersfonds. Op de tarieven van de toeristenbelasting is voor het 

belastingjaar 2014 evenals vorig jaar de nullijn van toepassing. Dit betekent, dat de tarieven in 2014 
niet worden verhoogd t.o.v. 2013. De Verordening Toeristenbelasting 2013 blijft ongewijzigd en hoeft 

daarom niet opnieuw vastgesteld te worden. Er zit wel een redactionele, niet-inhoudelijke wijziging 
aan te komen door de nieuwe Wet basisregistratie personen (Wet Brp), deze vervangt de Wet 

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. De datum van inwerkingtreding van deze Wet 

Brp is nog niet bekend.  
 

 

Tarieven Toeristenbelasting per persoon per 

overnachting 

2010 

(+ 2%) 

2011 

 

2012 

 

2013 

   (+ 0%) 

2014 

   (+ 0%) 

Hotels, pension, appartement, boerderijkamer 0,91 1,00 1,60 1,60 1,60 

Kampeermiddelen: mobiele 
kampeeronderkomens, stacaravans 

0,46 0,50 0,60 0,60 0,60 

Groepsaccommodaties (kampeerboerderij) 0,35 0,40 0,60 0,60 0,60 

Recreatiewoningen, niet-beroepsmatig 
verhuurde ruimten 

  1,00 1,00 1,00 

 

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 2014 is, conform de uitgangspunten van de programma- 

en productenbegroting 2014, uitgegaan van een trendmatige indexering van 2%. 
 

 

 



 

   

 

Tarief Forensenbelasting 2010 

(+ 2%) 

2011 

(+ 2%) 

2012 

(10%) 

2013 

   (+ 2%) 

2014 

   (+ 2%) 

per gemeubileerde woning (recreatiewoning, 

stacaravan) 

240,00 245,00 270,00 275,00 280,00 

 
 

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 
Gemeenten dienen jaarlijks de WOZ-waarde van alle onroerende zaken te bepalen. Evenals andere 

gemeenten is ook de gemeente Dinkelland momenteel druk bezig met de herwaardering van alle 

onroerende zaken naar de waardepeildatum 1-1-2013. Deze nieuw vast te stellen waarde geldt voor 
het belastingjaar 2014 als heffingsgrondslag voor de onroerende zaakbelastingen, voor de 

waterschapslasten en als basis voor het woningforfait van de inkomstenbelasting.  
Daarnaast is er de laatste jaren een traject ingezet waarbij de WOZ-waarden, maar ook de gegevens 

die daaraan ten grondslag liggen, breder kunnen worden ingezet. Hierbij moet gedacht worden aan 

de bepaling van de erfbelasting (successie), planschade, de bepaling van de hoogte van de 
opstalverzekering en voor de verstrekking van (tweede) hypotheken. Omdat, zoals hiervoor 

aangegeven, de herwaarderingswerkzaamheden voor het belastingjaar 2014 nog in volle gang zijn en 
deze eind november van dit jaar zullen worden afgerond, is het nog niet mogelijk om de OZB-tarieven 

voor 2014 te berekenen. De Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014 zal daarom in de 
raadsvergadering van december 2013 ter vaststelling worden aangeboden. 

 

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. Uit 

jurisprudentie mag geconcludeerd worden dat het niet noodzakelijk is dat elk tarief niet meer dan 
kostendekkend is. Echter, de belastingrechter wil in bepaalde situaties toch 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.  
Momenteel zijn de vakafdelingen bezig met om de eventuele aanpassingen voor 2014 te 

inventariseren.  De afronding hiervan zal waarschijnlijk nog wel enkele weken op laten zich wachten. 

De Legesverordening 2014 met bijbehorende tarieventabel zal daarom in de raadsvergadering van 
december 2013 ter vaststelling aan worden geboden. 

 
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 met 
ingang van 2003 te beperken tot de horecaterassen. De Verordening Precariobelasting 2007 blijft 

ongewijzigd en hoeft daarom niet opnieuw te worden vastgesteld.  
 

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 BI-
zone 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.  

 

U hebt op 20 december 2011 de Verordening BI-zone Denekamp 2012 en de Verordening BI-zone 
Ootmarsum 2012 vastgesteld. Voor 2014 wordt een opbrengst verwacht van in totaal € 123.000. De 

BIZ-opbrengsten worden één op één overgeheveld naar de Stichting Ondernemersfonds Dinkelland. 



 

   

 

 
 

Financiën 

In de ontwerp-begroting 2014 is rekening gehouden met opbrengsten op basis van de hiervoor 
geadviseerde tariefaanpassingen. 

 
 

 

 
Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, 

De secretaris, De burgemeester, 
 

 
 

Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier 

 



 

   

 

 

raadsbesluit 
 

 

 
Agendanummer:  

Afdeling: Administratie en Beheer 
Zaaknummer: 13.13419 

Documentnummer:I13.029461 

 
 

 
De raad van de gemeente Dinkelland; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013; 
 

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 2014 (VERORDENING REINIGINGSHEFFINGEN 2014) 

 

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 eerste lid, 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 2013" vastgesteld bij raadsbesluit van 6 november 2012 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 2014. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Reinigingsheffingen 2014". 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad van 12 november 2013. 

De griffier, De voorzitter, 
 

 
 

Mr. O.J.R.J. Huitema. Mr. R.S. Cazemier. 



 

   

 

TARIEVENTABEL 2014, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING REINIGINGSHEFFINGEN 2014 
 

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. 

 
 

 Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing   

1.1 De belasting bedraagt per perceel voor het belastingjaar 2014:   
1.1.1 als het perceel op 1 januari 2014, of als de belastingplicht in 2014 later 

aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht,  

  

 wordt gebruikt door één persoon € 175,60; 

1.1.2 als het perceel op 1 januari 2014, of als de belastingplicht in 2014 later 
aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht,  

  

 wordt gebruikt door twee of meer personen € 235,60. 

1.2 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): 

  

1.2.1. 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; 

  

1.2.2. 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   

2.1 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 € 235,60. 

2.2 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: 

  

2.2.1. één minicontainer voor groente-, fruit- en/of tuinafval, dan wel één 

minicontainer voor huishoudelijk afval met 50%; 

  

2.2.2. twee minicontainers voor groente-, fruit- en/of tuinafval dan wel huishoudelijk 

afval met 100%. 

  

 
 

Behoort bij raadsbesluit van 12 november 2013 tot vaststelling van de “Verordening 
Reinigingsheffingen 2014”. 

 

 
 

De griffier van Dinkelland, 



 

   

 

raadsbesluit 
 
 
 
Agendanummer:       
Afdeling: Administratie en Beheer  
Zaaknummer: 13.13419 
Documentnummer:I13.029461 
 
 
 

 
 

 
De raad van de gemeente Dinkelland; 
 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013; 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet ; 

Besluit  
vast te stellen de volgende verordening: 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2014 
 

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 
gebruik 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 € 233,40; 

b. meer dan 300 m³ een bedrag van € 233,40 vermeerderd met een bedrag van € 18,90 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 € 3.670,00. 
2. Voor een perceel, waarin een agrarisch bedrijf is gevestigd, wordt voor de berekening van het de 

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 

van de belastingplicht. 
2. 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. 

3. 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. 
4. 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 2013' van 6 november 2012, 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 2014. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rioolheffing 2014”. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad van 12 november 2013. 
De griffier, De voorzitter, 

 

 
 

Mr. O.J.R.J. Huitema. Mr. R.S. Cazemier. 

 
 
 



 

   

 

raadsbesluit 
 
 
 
Agendanummer:       
Afdeling: Administratie en Beheer 
Zaaknummer: 13.13419 
Documentnummer:I13.029461 
 
 
 

 
 

 
De raad van de gemeente Dinkelland; 
 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013; 

 

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 
 

Besluit 
 

vast te stellen de: 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2014 
 
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 

De belasting wordt niet geheven voor honden: 

a. die uitsluitend worden gebruikt om blinde personen te leiden; 
b. die door de "Stichting Hulphond Nederland" als gehandicaptenhond aan een gehandicapte ter 

beschikking zijn gesteld; 
c. die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onder c, van het Honden- en 

kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede 
lid, van genoemd besluit;  

d. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een bedrijfsinrichting als 

bedoeld in artikel 1, onder b, van het Honden- en kattenbesluit 1999, welke inrichting is 
opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit;  

e. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij gelijktijdig met de moederhond door dezelfde 
persoon 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 € 55,90 

 b. voor een tweede hond € 111,80 
 c. voor iedere hond boven het aantal van twee € 141,80 

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, € 309,50 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. 

  

 

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 2013" vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 6 november 2012 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 2014. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Hondenbelasting 2014”. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad van 12 november 2013. 
De griffier, De voorzitter, 

 

 
Mr. O.J.R.J. Huitema. Mr. R.S. Cazemier. 
 
 



 

   

 

raadsbesluit 
 
 
 
Agendanummer:       
Afdeling: Administratie en Beheer 
Zaaknummer: 13.13419 
Documentnummer:I13.029461 
 
 
 

 
 

 
De raad van de gemeente Dinkelland; 
 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013; 

 

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet; 
 

Besluit 
 

vast te stellen de: 

 
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN FORENSENBELASTING 2014 

 
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 lid-

maatschap 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 € 280,00 per jaar. 

 
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 2013”, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 6 november 2012 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 2014. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Forensenbelasting 2014”. 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
van de raad van 12 november 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

 
 

 
Mr. O.J.R.J. Huitema. Mr. R.S. Cazemier. 


