Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 1 februari
2018
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr: 26654-2017
Onderwerp: Vaststellen aangepaste belastingverordeningen inzake de overgang naar de Belasting
Samenwerking Oost Brabant (BSOB).

Aan de raad
Inleiding
In verband met de overgang van de belastingoplegging naar de Belasting Samenwerking Oost
Brabant (BSOB) dient de redactie van de belastingverordeningen gewijzigd te worden. De
verordeningen worden geharmoniseerd, zodat ze gelijk zijn aan de belastingverordeningen van de
BSOB. Het gaat dan om de betaaltermijnen van de gecombineerde heffingen. Belanghebbenden
krijgen de keuze om te betalen in 2 termijnen, te weten 1 maand na dagtekening en de tweede
termijn 2 maanden later of in 10 termijnen door middel van automatische incasso.
Beslispunten
De voorliggende gewijzigde belastingverordeningen vast te laten stellen door de raad.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 10 januari 2018
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Op 9 november 2017 zijn de belastingverordeningen vastgesteld in de raad. Deze
verordeningen dienen nu gewijzigd te worden zodat ze geharmoniseerd zijn en gelijk lopen
aan de verordeningen die de BSOB hanteert.
De gemeenteraad heeft op 9 november de begroting 2018 vastgesteld en per amendement
besloten de inflatiecorrectie van 1,5% op OZB achterwege te laten.
Beoogd effect
De voorliggende verordeningen zullen moeten worden vastgesteld zodat ze
geharmoniseerd zijn aan de verordeningen die de BSOB hanteert.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Argumenten
Door uw raad is besloten dat voor wat betreft de heffing van de gemeentelijke belastingen
de gemeente Gemert-Bakel aan gaat sluiten bij de Belastingsamenwerking Oost Brabant
(BSOB). Deze organisatie gaat voortaan de oplegging en inning van de aanslagen
verzorgen. De BSOB hanteert een uniforme werkwijze voor alle aangesloten gemeenten
inzake de oplegging en de inning van aanslagen. Als gevolg hiervan dient het artikel inzake
de betaaltermijnen gewijzigd te worden. Tevens wordt de bevoegdheid nadere regels te
geven met betrekking tot de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen
overgedragen aan het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant. De
BSOB biedt belanghebbende de mogelijk om te betalen in 2 termijnen, 1 maand na
dagtekening van de aanslag en de 2e termijn 2 maanden later of betaling door middel van
automatische incasso in 10 termijnen. In de voorliggende verordeningen zijn deze
wijzigingen doorgevoerd.
Op 1 februari 2018 stelt u als gemeenteraad de definitieve tarieven onroerendezaakbelastingen (OZB-tarief) vast. De hoogte van het OZB-tarief hangt samen met de
hoogte van de WOZ waarden. Mede als gevolg van de overdracht van de herwaardering
2018 en alle daarmee samenhangende taken naar de BSOB, zijn de WOZ waarden op dit
moment nog niet bekend. De verwachting is dat deze WOZ waarden rond 10 januari 2018
bekend zijn. Zodra dit bekend is, wordt het vertaald in de nieuwe OZB tarieven en krijgt u
daarna deze informatie toegestuurd. Op dit moment zijn de tarieven in het voorstel daarom
nog ongewijzigd.
Bij bepaling van het OZB tarief wordt conform amendement geen inflatiecorrectie
toegepast.
Kanttekeningen
Niet van toepassing

Vervallen “oude” regelgeving
De belastingverordeningen “Rioolheffing 2018”, “Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht
2018”, “Hondenbelasting 2018”, “Onroerende-zaakbelastingen 2018” vastgesteld bij
raadsbesluit van 9 november 2017 komen te vervallen.
De “Verordening Toeristenbelasting 2018” vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december
2017 komt te vervallen.
De “Verordening reclamebelasting 2009” vastgesteld bij raadsbesluit van 23 juli 2009 en
gewijzigd op 5 juli 2012 komt te vervallen.

Uitvoering
Na vaststelling van de belastingverordeningen door de raad volgt publicatie in het Gemerts
Nieuwsblad en het Gemeenteblad, waarna in 2018 de juiste tarieven in rekening gebracht
kunnen worden.
Bijlagen
1. conceptbesluit Verordening Rioolheffing 2018;
2. conceptbesluit Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht 2018;
3. conceptbesluit Verordening Toeristenbelasting 2018;
4. conceptbesluit Verordening Hondenbelasting 2018;
5. conceptbesluit Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2018.
6. conceptbesluit Verordening Reclamebelasting 2018.
Ter inzage gelegde stukken
Niet van toepassing.

Gemert, 19 december 2017
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

A.A.T.G. Jansen MBA
M. van Veen

