GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

6 november 2018

Voorstel van

:

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Belastingverordeningen 2019.

Portefeuillehouder :

P. Bos

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 1,16%. Conform de voorgestelde begroting 2019 en onder
verwijzing naar de voorjaarsnota 2018 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 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.
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 1,16%. Conform de voorgestelde begroting 2019 en onder
verwijzing naar de voorjaarsnota 2018 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.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het betreft hier wijzigingen van de geldende belastingverordeningen.
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Beoogd resultaat:
Vaststelling van de belastingverordeningen 2019.
Keuzemogelijkheden:
N.v.t.
Argumenten:
Om in 2019 rechtsgeldig belastingaanslagen op te kunnen leggen en te innen moeten door uw
raad de belastingverordeningen worden vastgesteld.
De Verordening afvalstoffen, de verordening graf- en begrafenisrechten, de legesverordening en
de verordening toeristenbelasting zijn tekstueel niet gewijzigd.
Uiteraard zijn de tarieven, die ingevolge wettelijke verplichting in de verordeningen moeten zijn
opgenomen, aangepast. De opgenomen tarieven zijn gebaseerd op de begroting 2019.
De Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing is gewijzigd conform uw raadsbesluit
van 4 oktober j.l. tot vaststelling van het kostendekkingsplan riolering voor de periode 2018-2020.
Met betrekking tot de tarieventabel, behorende bij de legesverordening, kan het volgende worden
opgemerkt.
Toegevoegd is een legesbedrag voor werkzaamheden, die de gemeente uitvoert voor de
voltrekking van een huwelijk, waarbij de huwelijkspartners een eigen trouwambtenaar het huwelijk
laten voltrekken. Ook aan een dergelijke situatie zijn werkzaamheden voor de gemeente
verbonden.
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.
De gemeente handelt aanvragen om een omgevingsvergunning af en belasten de kosten via
leges door aan de aanvrager. Bij sommige van deze aanvragen is op grond van de Wet
natuurbescherming een natuurtoets nodig. Hiervoor vraagt de gemeente een “Verklaring van geen
bedenkingen” aan bij de provincie. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert deze
werkzaamheden uit voor de provincie.
Met ingang van 1 januari 2019 belast de provincie de kosten hiervan door aan de gemeente. De
gemeente belast deze kosten vervolgens middels leges door aan de aanvrager.
Hiervoor is een post opgenomen (2.3.15 en 2.3.16).
Trend is om steeds meer grote, risicovolle evenementen te organiseren. Te denken valt aan
evenementen als Extrema of Festiland. Tot dusver is dit in Boekel niet aan de orde geweest, maar
de kans is aanwezig. Omdat aan de vergunningverlening voor een dergelijk evenement
substantieel meer werkzaamheden zijn verbonden, zoals te zien is bij andere gemeenten, is
hiervoor een legesheffing opgenomen met een daarvoor gebruikelijk tarief (3.2.3).
Financiële gevolgen en dekking:
N.v.t.
Risico’s:
Indien de diverse belastingverordeningen niet worden vastgesteld blijven de tarieven van 2018
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.
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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 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.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
- Verordening afvalstoffen 2018;
- Verordening graf- en begrafenisrechten 2018 en de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening rioolheffing 2018;
- Verordening toeristenbelasting 2018;
- Legesverordening 2018, de bijbehorende tarieventabel 2018 en de tarieven en
vergoedingen 2018, die niet in belastingvorm zijn geregeld.
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
- 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.
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