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Samenvatting:
Het beleid van de gemeente Boekel is gericht op volledige kostendekking van de lasten van
afvalstoffenheffing, graf- en begrafenisrechten, rioolrecht, toeristenbelasting, 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 jaar, door het Centraal Bureau
voor de Statistiek berekend op 1%. Conform de voorgestelde begroting 2020 en onder verwijzing
naar de voorjaarsnota 2019 leggen wij u hier voorstellen voor tot de vaststelling van de tarieven
voor de afvalstoffenheffing, de graf- en begrafenisrechten, de rioolheffing, de toeristenbelasting en
de leges.
Voorgesteld besluit:
Vast te stellen de volgende verordeningen/tarieventabellen:
- Verordening afvalstoffen 2020;
- Verordening graf- en begrafenisrechten 2020 en de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening rioolheffing 2020;
- Verordening toeristenbelasting 2020;
- Legesverordening 2020, de bijbehorende tarieventabel 2020 en de tarieven en vergoedingen
2020, die niet in belastingvorm zijn geregeld.

Inleiding/probleemstelling:
Het beleid van de gemeente Boekel is gericht op volledige kostendekking van de lasten van
afvalstoffenheffing, graf- en begrafenisrechten, rioolrecht, toeristenbelasting, 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 jaar, door het Centraal Bureau
voor de Statistiek berekend op 1%. Conform de voorgestelde begroting 2020 en onder verwijzing
naar de voorjaarsnota 2019 leggen wij u hier voorstellen voor tot de vaststelling van de tarieven
voor de afvalstoffenheffing, de graf- en begrafenisrechten, de rioolheffing, de toeristenbelasting en
de leges.
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Relatie met eerdere besluitvorming:
Het betreft hier wijzigingen van de geldende belastingverordeningen.
Beoogd resultaat:
Vaststelling van de belastingverordeningen 2020.
Keuzemogelijkheden:
N.v.t.
Argumenten:
Om in 2020 rechtsgeldig belastingaanslagen op te kunnen leggen en te innen moeten door uw
raad de belastingverordeningen worden vastgesteld.
In de Legesverordening is in aan artikel 4 (vrijstellingen) een vrijstelling toegevoegd voor de
organisatie van evenementen door stichtingen of verenigingen, die blijkens hun statuten
activiteiten organiseren van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij die activiteiten in
hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers. Dergelijke activiteiten kunnen op deze wijze worden
gestimuleerd door ze niet te belasten met leges voor een evenementenvergunning.
De Verordening afvalstoffen, de Verordening rioolheffing en de verordening graf- en
begrafenisrechten en de Verordening toeristenbelasting zijn tekstueel niet gewijzigd.
Uiteraard zijn wel de tarieven, die ingevolge wettelijke verplichting in de verordeningen moeten
zijn opgenomen, aangepast. De opgenomen tarieven zijn gebaseerd op de begroting 2020.
De tarieven voor de graf- en begrafenisrechten voor 2020 zijn met 15% verhoogd. Dit is
noodzakelijk om de kostendekkendheid te waarborgen.
In de tarieventabel behorende bij de Legesverordening is het tarief voor het verkrijgen van een
gehandicaptenparkeerkaart verhoogd. Reden hiervoor is, dat een groot deel van de kosten
hiervan voor rekening van de gemeente blijft. De kosten van de medische keuring ad € 90,(exclusief btw) of € 160,- (exclusief btw, in geval van een uitgebreide keuring) blijven bij de
gemeente. Voorgesteld wordt te kiezen voor een gefaseerde verhoging. Hiermee worden de leges
zeker niet kostendekkend, maar blijft de voorziening toegankelijk voor de doelgroep.
Financiële gevolgen en dekking:
N.v.t.
Risico’s:
Indien de diverse belastingverordeningen niet worden vastgesteld blijven de tarieven van 2019
van toepassing.
Communicatie:
Een verordening krijgt pas rechtskracht als deze is bekendgemaakt. Alle geldende verordeningen
zijn 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 aanslagen 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 het weekblad wordt er uitgebreide informatie verstrekt via de
gemeentelijke website.
Uitvoering en evaluatie:
N.v.t.
Voorstel:
Vast te stellen de volgende verordeningen/tarieventabellen:
- Verordening afvalstoffen 2020;
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- Verordening graf- en begrafenisrechten 2020 en de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening rioolheffing 2020;
- Verordening toeristenbelasting 2020;
- Legesverordening 2020, de bijbehorende tarieventabel 2020 en de tarieven en vergoedingen
2020, die niet in belastingvorm zijn geregeld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
- Verordening afvalstoffen 2019;
- Verordening graf- en begrafenisrechten 2019 en de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening rioolheffing 2019;
- Verordening toeristenbelasting 2019;
- Legesverordening 2019, de bijbehorende tarieventabel 2019 en de tarieven en vergoedingen
2019, die niet in belastingvorm zijn geregeld.
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
-Verordening afvalstoffen 2020;
- Verordening graf- en begrafenisrechten 2020 en de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening rioolheffing 2020;
- Verordening toeristenbelasting 2020;
- Legesverordening 2020, de bijbehorende tarieventabel 2020 en de tarieven en vergoedingen
20120, die niet in belastingvorm zijn geregeld.
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