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Belastingverordeningen 2017.

Samenvatting
Het beleid van de gemeente Boekel is gericht op volledige kostendekking van de lasten van
rioolrecht, afvalstoffenheffing, graf- en begrafenisrechten, leges en overige tarieven/vergoedingen,
die niet in belastingvorm zijn geregeld.
Op basis van de nota financieel beleid wordt een verhoging doorgevoerd op basis van de
consumenten prijsindex over het gemiddelde van de afgelopen vijf jaren, door het Centraal
Bureau voor de Statistiek berekend op 1,78%. Conform de voorgestelde begroting 2017 en onder
verwijzing naar de voorjaarsnota 2016 leggen wij u hier voorstellen voor tot de vaststelling van de
tarieven voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de toeristenbelasting, de graf- en
begrafenisrechten en de leges.
Voorgesteld besluit :
Vast te stellen de volgende verordeningen/tarieventabellen:
- Verordening afvalstoffen 2017;
- Verordening rioolheffing 2017;
- Verordening graf- en begrafenisrechten 2017 en de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening toeristenbelasting 2017;
- Legesverordening 2017, de bijbehorende tarieventabel 2017 en
de tarieven en vergoedingen 2017, die niet in belastingvorm zijn geregeld.

Inleiding/probleemstelling:
Het beleid van de gemeente Boekel is gericht op volledige kostendekking van de lasten van
rioolrecht, afvalstoffenheffing, graf- en begrafenisrechten, leges en overige tarieven/vergoedingen,
die niet in belastingvorm zijn geregeld.
Op basis van de nota financieel beleid wordt een verhoging doorgevoerd op basis van de
consumenten prijsindex over het gemiddelde van de afgelopen vijf jaren, door het Centraal
Bureau voor de Statistiek berekend op 1,78%. Conform de voorgestelde begroting 2017 en onder
verwijzing naar de voorjaarsnota 2016 leggen wij u hier voorstellen voor tot de vaststelling van de
tarieven voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de toeristenbelasting, de graf- en
begrafenisrechten en de leges.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het betreft hier wijzigingen van de geldende belastingverordeningen.
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Beoogd resultaat:
Vaststelling van de belastingverordeningen 2017.
Keuzemogelijkheden:
Niet van toepassing.
Argumenten:
Om in 2017 rechtsgeldig belastingaanslagen op te kunnen leggen en te innen moeten door uw
raad de belastingverordeningen worden vastgesteld.
De verordeningen zijn, met uitzondering van de Verordening toeristenbelasting en de Verordening
rioolheffing tekstueel niet gewijzigd.
Op 13 oktober 2016 heeft uw raad de ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke
arbeidsmigranten vastgesteld. Hierin is opgenomen dat als buitenlandse werknemers hier enkele
weken c.q. maanden verblijven, het acceptabel is dat ze belasting betalen. Ze maken immers ook
gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen. Het bedrag per persoon per overnachting
wordt daarbij gelijkgesteld aan het bedrag dat in rekening wordt gebracht als toeristenbelasting.
De verordening is nu gewijzigd zodat belasting geheven kan worden voor niet-ingezetenen.
Hieronder valt niet alleen de toerist maar ook de arbeidsmigrant.
Met het oog hierop is de Verordening toeristenbelasting gewijzigd in de Verordening nietingezetenenbelasting en is de verordening tekstueel aangepast.
In artikel 1 is de zinsnede “of anderszins uit economische- dan wel commerciële overwegingen”
toegevoegd. In artikel 5 is de toevoeging “niet-beroepsmatig” verwijderd bij verhuurde ruimten en
is de zinsnede “welke niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf voor vakantie en andere
recreatieve doeleinden, doch welke in bepaalde perioden van het jaar voor die doeleinden worden
verhuurd dan wel te huur aangeboden” vervangen door “die ter beschikking worden gesteld voor
het houden van verblijf met overnachting”.
In artikel 5 lid 2 is de uitsplitsing naar onderkomens verwijderd aangezien er geen onderscheid
werd gemaakt in aantal personen dat heeft overnacht per onderkomen.
In artikel 5, lid 3 is het aantal forfaitaire dagen verhoogd bij 6-9 maanden van 50 naar 80 en bij 912 maanden van 60 naar 120. In de veranderde samenleving wordt er steeds meer gerecreëerd.
Het aantal overnachtingen buiten de eigen woning is daardoor aanzienlijk verhoogd. Méér
overnachtingen van niet-ingezetenen binnen de gemeente Boekel brengen hogere kosten met
zich mee voor diverse voorzieningen. Dit is reden om het aantal forfaitaire dagen zoals
aangegeven te verhogen.
De Verordening rioolheffing bepaalt in artikel 1 sub d dat onder het begrip water alle verschillende
soorten water vallen. Hieraan is het oppervlaktewater toegevoegd.
Verder zijn uiteraard de tarieven, die ingevolge wettelijke verplichting in de verordeningen moeten
zijn opgenomen, aangepast. De opgenomen tarieven zijn gebaseerd op de begroting 2017.
Met betrekking tot de tarieventabel, behorende bij de legesverordening, kan het volgende worden
opgemerkt.
Het tarief voor een jaarabonnement op de raadsagenda en raadsvoorstellen c.a. is niet verhoogd.
De tarieven voor kinderopvang (hoofdstuk 1.10) worden jaarlijks vastgesteld conform opgave van
de G.G.D.
Voor het aanwezig hebben van speelautomaten gelden wettelijk voorgeschreven maximumbedragen.
In de Verordening afvalstoffen is het tarief voor de afvalstoffenheffing met ± 10% verlaagd (van €
177,06 naar € 159,-). Dit hangt samen met de nieuwe aanbesteding van de afvalinzameling, die
naar verwachting een financieel voordeel zal opleveren.
Financiële gevolgen en dekking:
Niet van toepassing.
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Risico’s:
Indien de diverse belastingverordeningen niet worden vastgesteld blijven de tarieven van 2016
van toepassing.
Communicatie:
Een verordening krijgt pas rechtskracht krijgt als deze is bekendgemaakt. Deze publicatie is te
vinden in het gemeenteblad van de gemeente Boekel op www.overheid.nl. Ook zijn alle geldende
verordeningen te vinden op www.overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving.
Daarnaast zullen er, zoals gebruikelijk, de nodige publicaties verschijnen op de gemeentepagina’s
in het weekblad voordat de gemeentelijke aanslagen worden opgelegd.
Bij de aanslagbiljetten wordt een bijsluiter gevoegd, waarin op de diverse tarieven wordt ingegaan
en waarin de bezwaar- en kwijtscheldingsmogelijkheden worden aangegeven. Naast de formele
afkondiging en publicatie in de weekbladen wordt er uitgebreide informatie verstrekt via de
gemeentelijke website.
Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing.
Voorstel:
Vast te stellen de volgende verordeningen/tarieventabellen:
- Verordening afvalstoffen 2017;
- Verordening rioolheffing 2017;
- Verordening graf- en begrafenisrechten 2017 en de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening toeristenbelasting 2017;
- Legesverordening 2017, de bijbehorende tarieventabel 2017 en
de tarieven en vergoedingen 2017, die niet in belastingvorm zijn geregeld.
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Bijlagen ter inzage:
- Verordening afvalstoffen 2016;
- Verordening rioolheffing 2016;
- Verordening graf- en begrafenisrechten 2016 en de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening toeristenbelasting 2016;
- Legesverordening 2016, de bijbehorende tarieventabel 2016 en
de tarieven en vergoedingen 2016, die niet in belastingvorm zijn geregeld.
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
- Verordening afvalstoffen 2017;
- Verordening rioolheffing 2017;
- Verordening graf- en begrafenisrechten 2017 en de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening toeristenbelasting 2017;
- Legesverordening 2017, de bijbehorende tarieventabel 2017 en
de tarieven en vergoedingen 2017, die niet in belastingvorm zijn geregeld.
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