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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 1,38%. Conform de voorgestelde begroting 2018 en onder
verwijzing naar de voorjaarsnota 2017 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 2018;
- Verordening rioolheffing 2018;
- Verordening graf- en begrafenisrechten 2018 en de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening toeristenbelasting 2018;
- Legesverordening 2018, de bijbehorende tarieventabel 2018 en
de tarieven en vergoedingen 2018, 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 1,38%. Conform de voorgestelde begroting 2018 en onder
verwijzing naar de voorjaarsnota 2017 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:
Vaststelling van de belastingverordeningen 2018.

Keuzemogelijkheden:
N.v.t.
Argumenten:
Om in 2018 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
legesverordening tekstueel niet gewijzigd.
Omdat er bij de toeristenbelasting onduidelijkheid bestond over de forfaitaire berekening van het
aantal overnachtingen in de praktijk is artikel 5 aangepast.
Aan artikel 5 lid 1 is onderdeel e “accommodatie: vakantie-onderkomens en verhuurde ruimten als
bedoeld onder a en c” toegevoegd.
Lid 2 komt te luiden: “Het aantal personen dat heeft overnacht wordt voor mobiele
kampeeronderkomens bepaald op 3”.
Lid 3 komt te luiden: “Het aantal personen dat heeft overnacht wordt in de overige gevallen
bepaald op het aantal slaapplaatsen per accommodatie”.
In artikel 5 van de verordening stond voorheen dat het aantal personen dat heeft overnacht in alle
gevallen op drie wordt bepaald. Dit is in de verordening 2018 aangepast. Hierbij is onderscheid
gemaakt in twee categorieën:
- Het aantal personen dat heeft overnacht op vaste (stacaravan) en niet vaste staanplaatsen
(caravan, camper, vouwwagen etc.) wordt op drie bepaald.
- Het aantal personen dat heeft overnacht wordt in de overige gevallen bepaald op het
aantal slaapplaatsen per accommodatie.
De laatste alinea komt te vervallen aangezien hier in de praktijk geen uitvoering aan wordt
gegeven.
In de Verordening rioolheffing 2018 zijn de tarieven aangepast conform het raadsvoorstel
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boekel 2017-2022, zoals vastgesteld door uw raad in de
vergadering van 1 juni 2017. Deze gegevens zijn ook opgenomen in de begroting 2018.
In de legesverordening is conform voorstel van de VNG de begripsomschrijving van “maand”
gewijzigd. In artikel 4 is onder b een nieuwe vrijstelling opgenomen voor diensten, die ingevolge
wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden verleend.
In artikel 10 is de overdracht van bevoegdheden aan burgemeester en wethouders geschrapt voor
enkele onderdelen (akten burgerlijke stand, reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart en
verklaring omtrent het gedrag), omdat in de tarieventabel voor de hoogte van het tarief verwezen
wordt naar de landelijke wetgeving ter zake, waaraan de gemeente gebonden is.
In de tarieventabel zijn onder 1.8.1.2 leges opgenomen voor het verstrekken van een afschrift,
uittreksel of verklaring, die de gemeente ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken mag heffen.
Verder zijn uiteraard de tarieven, die ingevolge wettelijke verplichting in de verordeningen moeten
zijn opgenomen, aangepast. De opgenomen tarieven zijn gebaseerd op de begroting 2018.
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. Het gewijzigde tarief vloeit voort uit een uitbreiding van het inspectiekader. Aan dit
onderdeel is verder een categorie toegevoegd: voor een gastouderbureau, dat zich in de
gemeente Boekel wil registreren.
Voor het aanwezig hebben van speelautomaten gelden wettelijk voorgeschreven maximumbedragen.
Hoofdstuk 1.18 Kabels en leidingen was van toepassing op communicatienetwerken en wordt nu
ook van toepassing op nutsvoorzieningen. De tarieven zijn enigszins aangepast aan elders
gebruikelijke tarieven.

Financiële gevolgen en dekking: Niet van toepassing.
Risico’s: Indien de diverse belastingverordeningen niet worden vastgesteld blijven de tarieven
van 2017 van toepassing.
Communicatie:
Een verordening krijgt pas rechtskracht 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 2018;
- Verordening rioolheffing 2018;
- Verordening graf- en begrafenisrechten 2018 en de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening toeristenbelasting 2018;
- Legesverordening 2018, de bijbehorende tarieventabel 2018 en
de tarieven en vergoedingen 2018, die niet in belastingvorm zijn geregeld.
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Bijlagen ter inzage:
- 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.
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
- Verordening afvalstoffen 2018;
- Verordening rioolheffing 2018;
- Verordening graf- en begrafenisrechten 2018 en de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening toeristenbelasting 2018;
- Legesverordening 2018, de bijbehorende tarieventabel 2018 en
de tarieven en vergoedingen 2018, die niet in belastingvorm zijn geregeld.

