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Belastingverordeningen 2016.

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 1,92%. Conform de voorgestelde begroting 2016 en onder
verwijzing naar de voorjaarsnota 2015 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 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.
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 1,92%. Conform de voorgestelde begroting 2016 en onder
verwijzing naar de voorjaarsnota 2015 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.
Beoogd resultaat:
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Vaststelling van de belastingverordeningen 2016.
Keuzemogelijkheden:
Niet van toepassing.
Argumenten:
Om in 2016 rechtsgeldig belastingaanslagen op te kunnen leggen en te innen moeten door uw
raad de belastingverordeningen worden vastgesteld.
De verordeningen zijn tekstueel niet gewijzigd. Wel zijn uiteraard de tarieven, die ingevolge
wettelijke verplichting in de verordeningen moeten zijn opgenomen, aangepast. De opgenomen
tarieven zijn gebaseerd op de begroting 2016.
Met betrekking tot de tarieventabel, behorende bij de legesverordening, kan het volgende worden
opgemerkt.
De tarieven voor kinderopvang (hoofdstuk 1.10) worden vastgesteld conform opgave van de
G.G.D.
Nieuw is het vragen van leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
leegstandvergunning (hoofdstuk 1.11). Het gaat hierbij om door de gemeente af te geven
vergunningen voor tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. Hiermee heeft de huurder niet
de gebruikelijke huurbescherming, maar moet hij de woning verlaten zodra deze wordt verkocht.
Voor het tarief is aangesloten bij het landelijk gemiddelde tarief.
Voor het plaatsen van twee kansspelautomaten is een wettelijk maximumbedrag gesteld (artikel
1.16.1.1.). Om deze reden is dit bedrag niet verhoogd.
Voor het plaatsen van een tijdelijke wooneenheid, bv tijdens de bouw, werd reeds een bedrag van
€ 500,00 in rekening gebracht. Voor de duidelijkheid is dit bedrag nu ook vastgelegd in de
tarieventabel (artikel 2.3.1.1.4.).
In de raadsvergadering van 8 oktober j.l. heeft uw raad besloten een korting te geven van 25% op
de verschuldigde legeskosten voor de bouw van sociale huurwoningen.
Dit wordt nu opgenomen in de tarieventabel onder 2.3.1.1.1. Aanvullend hierop wordt voorgesteld
om dit te beperken tot bouwplannen voor vier of meer dezelfde woningen. Reden hiervoor is, dat
in geval van meerdere woningen tegelijk de beoordeling ook minder tijd kost.
Financiële gevolgen en dekking:
In de berekening van de afvalstoffenheffing is rekening gehouden met een indexering van 1,5%
voor de kosten van de bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. In de
begroting 2016 van de ODBN is echter uitgegaan van een indexering van 2,5%. De Gemeente
Boekel heeft een negatieve zienswijze gegeven over deze begroting. Een van de punten van
deze zienswijzen is de hoogte van de indexering waarmee gerekend wordt. De ODBN moet een
reële, lagere indexering van maximaal 1,5% hanteren. De begroting 2016 van ODBN is door het
dagelijks bestuur aangehouden en wordt pas aan het Algemeen Bestuur op 16 december ter
besluitvorming voorgelegd. Indien het Algemeen bestuur besluit om de indexering van 2,5% te
blijven hanteren, zullen de kosten voor de bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en
Boekel toenemen. Doordat de afvalstoffenheffing van de Gemeente Boekel al op 10 december
2015 wordt vastgesteld, wordt deze eventuele toename niet gedekt door de afvalstoffenheffing
2016 van de gemeente Boekel.
Risico’s:
Indien de diverse belastingverordeningen niet worden vastgesteld blijven de tarieven van 2015
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.
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Daarnaast zullen er, zoals gebruikelijk, de nodige publicaties verschijnen op de gemeentepagina’s
in de weekbladen 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 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.
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Bijlagen ter inzage:
- Verordening afvalstoffen 2015;
- Verordening rioolheffing 2015;
- Verordening graf- en begrafenisrechten 2015 en de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening toeristenbelasting 2015;
- Legesverordening 2015, de bijbehorende tarieventabel 2015 en
de tarieven en vergoedingen 2015, die niet in belastingvorm zijn geregeld.
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
- 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.
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