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Onderwerp
Belastingverordeningen 2017 inclusief tarieven
Voorstel
Vast te stellen de volgende verordeningen:
1. verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017
2. verordening op de heffing en invordering van bruggeld 2017
3. verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2017
4. verordening op de heffing en invordering van haven-, kade- en opslaggeld 2017
5. verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017
6. verordening op de heffing en invordering van leges 2017
7. verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
8. verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2017
9. verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017
10. verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017
11. verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017
12. verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017
13. verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017
14. verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen
Aanleiding
De belastingverordeningen inclusief tarieven moeten tijdig worden vastgesteld om de
door uw raad in de Themabegroting 2017 geraamde belastinginkomsten te realiseren.
Overwegingen
Inleiding
De belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd. De tarieven zijn berekend
met inachtneming van het bepaalde in de Perspectiefnota 2016 en de primitieve
Themabegroting 2017. Verder is wat betreft de OZB tarieven rekening gehouden met het
in de raadsvergadering van 10 november 2016 aangenomen amendement (begroting
amendement 1). De redactionele wijzigingen zijn in overeenstemming met de
betreffende wet- en regelgeving, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de
modelverordeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hieronder
per belastingsoort de overwegingen.
Ad 1. Afvalstoffenheffing
Voor de motivatie van de verordening afvalstoffenheffing 2017 inclusief tarieven wordt
kortheidshalve verwezen naar het eerder in deze vergadering aan uw raad ter
besluitvorming voorgelegde voorstel met als onderwerp: evaluatie wijziging frequentie
afvalinzameling (groen-groen-grijs).

Ad 2. Bruggeld
Bij bruggen in Akkrum en Heerenveen wordt bruggeld geheven. Om praktische redenen
wordt het tarief in 2017 niet verhoogd met het inflatiepercentage. Deze gelden worden
namelijk in de regel contant betaald en moeten daarom handig betaalbaar zijn.
Dit betekent dat ook in 2017 per doorvaart een bedrag van € 2,- is verschuldigd.
Ad 3. Forensenbelasting
De tarieven worden in 2017 verhoogd met het inflatiepercentage van 1%. Net als in
2016 is de belasting afhankelijk van de hoogte van de waarde van de betreffende
woning. Hiervoor geldt een gestaffeld tarief, variërend van € 408,82 bij een waarde
minder dan € 70.000,- tot maximaal € 823,09 bij een waarde van € 280.000,- of meer.
Ad 4. Haven-, kade- en opslaggeld
De tarieven voor het haven- en opslaggeld zijn verhoogd met het inflatiepercentage van
1%. Voorgesteld wordt het tarief voor het kadegelde met 10% te verhogen om zo een
meer marktconform tarief te krijgen. De tarieven in de passantenhaven Heechein in
Akkrum gaan hierdoor voor vaartuigen tot zes meter omhoog van € 4,- (2016) naar
€ 4,40 (2017) en voor grotere vaartuigen van € 1,- (2016) naar € 1,10 per meter (2017)
met een maximum van 20 meter. De tarieven voor het kadegeld zijn de laatste tien jaar
niet verhoogd met het inflatiepercentage, waardoor de voorgestelde ophoging van 10%
niet onredelijk is. In verband hiermee wordt voorgesteld het kadegeld in de andere
havens ("It Stalt, Kanadeesstrjitte en "Ljouwerterdijk") op dezelfde wijze te verhogen. De
tarieven gaan dan van € 2,- naar € 2,20 en voor vaartuigen vanaf 6 meter van € 0,50
naar € 0,55 per meter. In deze havens zijn geen gemeentelijke voorzieningen, waardoor
het tarief lager is dan in de passentenhaven Heechein.
Ad 5. Hondenbelasting
De tarieven zijn opgehoogd met het inflatiepercentage van 1%. De belasting per hond
wordt hierdoor verhoogd van € 59,29 (2016) naar € 59,88 (2017).
Ad 6. Leges
Met uitzondering van na te melden tarieven en de wettelijk vastgestelde tarieven, zijn de
legestarieven geïndexeerd met de inflatiecorrectie van 1%.
Kinderopvang
Sinds een aantal jaren zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op en de
controle van de kwaliteit van de kinderopvang, buitenschoolse opvang en
gastouderopvang. Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen (Wet kinderopvang, wet van 9 juli 2014), voert de GGD als
toezichthouder namens de gemeente de kwaliteitsinspecties uit. De gemeente op haar
beurt is verantwoordelijk voor de handhaving van eventueel geconstateerde
tekortkomingen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het bijhouden van het
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: LRKP). In de begroting is
voor deze taken voor het jaar 2017 een bedrag opgenomen van € 67.383,-.
Het aantal aanvragen voor nieuwe kinderdagverblijven en gastouderopvang is de laatste
jaren toegenomen, waarbij iedere keer moet worden getoetst of voldaan wordt aan de
Wet kinderopvang. Het verwerken van een aanvraag tot een besluit tot registratie neemt
veel tijd in beslag. Tot nu toe vond geen enkele vorm van kostentoerekening aan de
aanvragers (de houders van kindercentra en gastouders) plaats.
Mede gelet op de hiervoor bedoelde kostentoename, lijkt het redelijk en billijk om met
ingang van 2017 een groot deel van de kosten via het heffen van leges terug te vragen.
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Het systeem van registratie verplicht gemeenten gebruik te maken van de diensten van
de GGD voor de kwaliteitsinspecties. De GGD brengt ons, op basis van standaard
genormeerde uren, in geval van een aanvraag tot registratie, 5 uur in rekening voor een
inspectie van een gastouderopvang en 14 uur voor een kindercentrum (kinderdagverblijf,
peuteropvang, buitenschoolse opvang) of gastouderbureau. Het uurloon dat wij aan de
GGD betalen bedraagt € 87,-. Met het invoeren van deze leges kan een deel van de
kosten van de ambtelijke inzet en de kosten voor de verplichte kwaliteitsinspecties
financieel worden gedekt.
In de algemene uitkering hebben gemeenten middelen ontvangen voor handhaving van
kinderopvanglocaties. Deze uitkering is echter alleen voldoende om de uitvoeringskosten
op het gebied van toezicht te dekken. De overige ambtelijke capaciteit wordt hierdoor
niet financieel gedekt. In den lande bestaan zeer grote verschillen in de hiervoor op te
leggen leges. Voorgesteld wordt om de kosten van de GGD via de leges door te
berekenen aan de aanvrager/gebruiker, net zoals dat ook bijvoorbeeld met de verplichte
advieskosten voor welstand gebeurt.
Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld om in de tarieventabel 2017, afhankelijk
van het soort product dat wordt gevraagd, de kosten die de GGD in rekening brengt voor
door haar verleende diensten te gaan verhalen op de aanvrager in de vorm van
legesheffing en wel als volgt:
1. Voor registratie van een voorziening voor gastouderopvang: 5 GGD uren à € 87,- =
€ 435,-.
2. Voor een registratie van een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang
en gastouderbureau: 14 GGD uren à € 87,- = € 1.218,-.
3. Voor een incidenteel onderzoek van een reeds geregistreerde voorziening voor
kindercentrum: 4 GGD uren à € 87,- euro = € 358,-.
4. Voor een incidenteel onderzoek van een reeds geregistreerde voorziening voor
gastouderopvang: 2 GGD uren à € 87,- = € 174,-.
Verder voorgesteld de eigen genormeerde tijdsbesteding van circa 2 uur per aanvraag
via de legesheffing te verhalen op de aanvrager voor een tarief van € 34,05 per uur.
De betrokkenen worden hierover voor zover mogelijk geïnformeerd. De behandelend
ambtenaar en de afdeling communicatie zullen dit in overleg en samenspraak doen.
Bouwleges
Tot en met 2016 hanteerden wij net als veel andere gemeenten een zogeheten zaagtandmodel bij het bepalen van de hoogte van de bouwleges. Op grond van recente
jurisprudentie is vast komen te staan dat dit in sommige gevallen tot een onredelijke en
willekeurige heffing leidt. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld een andere opzet van
de bouwleges in de tarieventabel op te nemen. Het resultaat hiervan is dat er geen grote
sprongen in legestarieven meer zijn. Uitgangspunt van de wijziging is dat de totale
legesinkomsten gelijk blijven en de kostendekkendheid niet verandert.
Legesheffing duurzaamheidsprojecten
In ons gemeentelijk uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2015-2020 is de ambitie
uitgesproken naar een energieneutrale gemeente toe te werken, waarbij de energie die
we nodig hebben lokaal wordt opgewekt. Om dit te kunnen realiseren hebben we ook
initiatieven uit de samenleving nodig. Op dit moment wordt door de behandelend
ambtenaren (o.a. Marjan Postma, beleidsadviseur duurzaamheid) onderzocht of en in
hoeverre we dergelijke (kleinschalige) duurzame initiatieven kunnen en willen faciliteren
en stimuleren. Hierbij wordt ook gekeken naar het instrument van de leges. Dit
onderzoek is nog niet afgerond, zodat we hier bij het vaststellen van de legesverordening
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2017 en bijbehorende tarieventabel nog geen rekening mee kunnen houden.
Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. In de Wet
natuurbescherming worden onder andere de Natuurbeschermingswet en Flora- en
Faunawet geïntegreerd. Dit heeft gevolgen voor de onderdelen 2.3.9 en 2.3.10 van de
tarieventabel. Deze onderdelen zijn dan ook aangepast.
Naast bovenstaande wijzigingen wordt artikel 8 van de legesverordening aangepast
conform de modelverordening van de VNG (Vermindering en teruggaaf). Ook zijn er in
titel 2 een paar tekstuele wijzigingen aangebracht om de tekst beter te laten aansluiten
bij de terminologie van de Wabo.
Ad 7. Lijkbezorgingsrechten (begrafenisrechten)
Zoals in de bestuursrapportage 2016 aangekondigd, is nader onderzoek gedaan naar de
hoogte en diversiteit van de tarieven zoals opgenomen in de huidige Verordening
lijkbezorgingsrechten 2016. Onder andere is extern advies ingewonnen. Op een aantal
punten moet meer met marktconforme tarieven gewerkt worden. Verder valt het op, dat
de keuzes voor de nabestaanden in de huidige systematiek te star zijn. Gepleit wordt niet
alleen voor langere verlengingstermijnen maar ook een betere opbouw in de hierop
betrekking hebbende staffel voor grafrechten en urnengraven. In die zin is ervoor
gekozen meer diversiteit in de tabel aan te brengen. Daarbij stijgen de tarieven minder
naarmate de gekozen termijn langer is. Dit ter stimulering van een langere termijn bij de
eerste uitgifte (en ook bij verlenging).Tenslotte wordt voorgesteld te werken met
afgeronde bedragen (in de toekomst ook bij toepassing van een mogelijke indexering).
Ad 8. Onroerende-zaakbelastingen
De tarieven worden ieder jaar aangepast aan de inflatiecorrectie en de
waardeontwikkelingen. De waarden van de woningen binnen onze gemeente stijgen ten
opzichte van het vorige belastingjaar met 2,2 % en de waarden van niet-woningen dalen
met 4 %. Deze waardeontwikkelingen worden meegenomen bij het berekenen van de
tarieven. De OZB is opbrengst gestuurd. De tarieven zijn een percentage van de WOZwaarden.
Voor de bepaling van de OZB-tarieven 2017 is rekening gehouden met de besluitvorming
in de Themabegroting 2017. Verder is zoals hiervoor in de inleiding al genoemd rekening
gehouden met het in de raadsvergadering van 10 november 2016 aangenomen
amendement (Begroting amendement 1).
Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld onderstaande tarieven vast te stellen
(vetgedrukt).
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Ad 9. Parkeerbelasting
De systematiek van heffen blijft ongewijzigd. Het tarief voor het parkeren bij
parkeerapparatuur in het centrumgebied blijft ook ongewijzigd. Het tarief voor een
vergunning voor een gereserveerde parkeerplaats is verhoogd van € 50,- naar € 100,-.
Dit conform eerdere besluitvorming van uw raad rondom parkeren in 2012.
Het maximumbedrag dat voor een naheffingsaanslag (artikel 10 van de verordening) aan
kosten in rekening mag worden gebracht, wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit bedrag groeit
jaarlijks mee met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Per 1 januari 2016
bedraagt het maximumbedrag € 61,- In 2015 was dit € 60,-. De kosten voor een
naheffingsaanslag parkeerbelasting mogen ook niet hoger worden vastgesteld dan de in
de begroting van enig jaar geraamde kosten. In verband hiermee is aan de verordening
een kostenberekening toegevoegd waaruit blijkt dat het maximum tarief van € 61,- in
2017 gehanteerd mag worden.
Ad 10. Precariobelasting
De tarieven worden met uitzondering van na te noemen onderdelen verhoogd met het
inflatiepercentage van 1%.
Kabels en leidingen
Gemeente Heerenveen heft sinds juli 2011 precariobelasting van de nutsbedrijven
(Liander en Tennet TSO) voor het hebben van kabels, leidingen en buizen onder, op of
boven gemeentegrond ten behoeve van het gas- en elektriciteitsnetwerk.
Minister Plasterk heeft op 27 juni 2016 een wetsvoorstel aan de Kamer gestuurd om de
heffingsbevoegdheid van precario door onder andere gemeenten te beperken ten aanzien
van nutswerken. Op grond hiervan kunnen gemeenten deze precario niet meer heffen.
Gemeenten hebben tien jaar de tijd om deze vorm van precarioheffing te beëindigen.
Gedurende deze tien jaar mogen gemeenten de tarieven niet meer verhogen.
Gelet hierop wordt voorgesteld het tarief in 2017 te handhaven op € 0,19 per strekkende
meter per maand. In 2016 is het tarief opgehoogd van € 0,18 naar € 0,19, zodat ook om
die reden wordt voorgesteld het tarief voor 2017 te handhaven.
Ligplaatsen
De grond gelegen aan de Heresloot bij de Herenwal is (voor een deel) in eigendom van
de gemeente. De afgelopen jaren hebben er herstelwerkzaamheden plaatsgevonden aan
de Heresloot. Hierbij heeft de gemeente gedeelten van de kades die in gebruik zijn bij
bewoners van bruine schepen gelegen in de Heresloot afgezet en afgebakend. De
bewoners gebruiken deze gedeelten onder meer voor het plaatsen van containers, fietsen
en aansluitkasten voor nutsvoorzieningen. Ook bij het pannenkoekschip wordt een
gedeelte van de gemeentelijke oever door hen gebruikt, onder andere voor loopbruggen,
een lichtmast en aansluitkasten voor nutsvoorzieningen.
Voor al dit gebruik van gemeentegrond is het mogelijk precario te heffen. Voorgesteld
wordt om met ingang van 2017 hiervoor een vast tarief van € 75,- per bruin schip per
jaar in rekening te brengen. Dit tarief is afgeleid van het precariotarief voor "overige
voorwerpen" van € 0,15 per m2 per week, waarbij wordt uitgegaan van een gebruik van
circa 10 m2 gemeentegrond. De bij de verordening behorende tarieventabel is hierop
aangepast en de betreffende bewoners worden hierover apart geïnformeerd.
Winkelwagens
Om onduidelijkheid te voorkomen is er voor gekozen om voor het hebben van een
opstelplaats van winkelwagens op gemeentegrond een apart hoofdstuk te maken. Nu valt
het nog onder het hoofdstuk Bouwmaterialen en dergelijke. Het tarief blijft hetzelfde. Wel
vindt de inflatiecorrectie ook hier plaats.
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Ad 11. Reclamebelasting
De HOV en de KHN afdeling Heerenveen hebben de gemeente verzocht om een
tariefsverhoging van € 50,- per aanslag om zo een professioneel en door de ondernemers
gedragen centrummanagement mogelijk te maken. Door het instellen van
centrummanagement kunnen de gezamenlijke ambities van de partijen (en hun
achterban) beter vorm worden gegeven. Op deze manier genereren de ondernemers een
extra bedrag van circa € 15.000,- per jaar. Wij willen daar vanuit het reguliere budget
SEB eenzelfde bedrag aan toevoegen. In de perspectiefnota en de themabegroting is dit
al opgenomen. De onderbouwing voor het instellen van een stichting voor
centrummanagement en het door deze stichting aanstellen van een centrummanager is
te vinden in de werkagenda voor het centrum. Deze is, samen met de evaluatie van de
structuurvisie centrum breed, de raad ter kennisneming gestuurd.
Gelet hierop wordt voorgesteld het tarief voor de reclamebelasting te verhogen van
€ 361 (2016) naar € 411,- (2017)
Ad 12. Rioolheffing
De systematiek van heffen blijft in 2017 hetzelfde als in 2016. Voorgesteld wordt de
tarieven voor de rioolheffing het komende jaar te laten stijgen met 4,75%. Deze stijging
is gebaseerd op het door uw raad vastgestelde Watertakenplan 2016-2020 (inclusief
kostendekkingsplan). Hierin staat onder andere dat de tarieven de komende 15 jaar met
4,75% zullen stijgen. De stijging van de tarieven wordt mede veroorzaakt door de
toerekening van extra kosten aan het product riolering en door een groter areaal als
gevolg van de gemeentelijke herindeling, de grenscorrectie en de riolering in het
buitengebied. Deze stijging kent zijn oorsprong in de keuze van uw raad om op termijn
naar een “ideaal complex” toe te werken waarbij de inkomsten en uitgaven binnen het
product Riolering met elkaar in evenwicht zijn.
Ad 13. Toeristenbelasting
Onder de naam toeristenbelasting wordt een belasting geheven voor het houden van
verblijf door niet-ingezetenen. Het gaat hier om een algemene belasting waarvan de
opbrengsten toevloeien aan de algemene middelen van de gemeente. Vanwege de
praktische uitvoerbaarheid wordt het tarief niet gecorrigeerd met de inflatiecorrectie en
blijft het tarief per persoon per overnachting € 1,-. In 2017 is net als in 2016 een
forfaitaire regeling opgenomen voor onderkomens op vaste standplaatsen (€ 205,-),
waarbij geopteerd kan worden voor de standaard regeling.
Verder is net als andere jaren in de verordening bepaald, dat geen toeristenbelasting
wordt geheven als het een woning betreft waarvoor forensenbelasting moet worden
betaald.
Watertoeristenbelasting
Onder de naam toeristenbelasting wordt een belasting geheven voor het houden van
verblijf door niet-ingezetenen. Het gaat hier om een algemene belasting waarvan de
opbrengsten toevloeien aan de algemene middelen van de gemeente. Juridisch gezien
valt iedere vorm van overnachten hieronder, dus ook de zogenoemde
watertoeristenbelasting voor de pleziervaart.
Voor het overnachten door passanten op eigen pleziervaartuigen werd in het verleden in
onze gemeente nooit daadwerkelijk belasting geheven. Dit was geen bewuste keuze. Het
kwam gewoon niet tot nauwelijks voor. Door de toevoeging van de dorpen Akkrum en
Nes aan de gemeente Heerenveen als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1
januari 2014 is dit veranderd. In Akkrum werd zowel in de gemeentelijke haven als in de
commerciële haven toeristenbelasting in rekening gebracht bij pleziervaartuigen. Na de
herindeling van Boarnsterhim is men doorgegaan met het innen van deze
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(water)toeristenbelasting. Hierdoor is een ongelijke situatie ontstaan.
Het innen van deze (water)toeristenbelasting in gebieden waar geen havenmeester
werkzaam is, is praktisch en financieel gezien haast niet uitvoerbaar (kosten baten
analyse). Met het oog op het gelijkheidsbeginsel is het niet wenselijk om alleen in de
dorpen Akkrum en Nes deze (water)toeristenbelasting te (blijven) heffen en voor het
overige gemeentelijke grondgebied niet.
In het kader van de harmonisatie wordt nu voorgesteld om in de verordening 2017
expliciet te benoemen dat voor het overnachten op (eigen) pleziervaartuigen geen
toeristenbelasting wordt geheven. Dit in lijn met de systematiek van heffen van "oudHeerenveen". Het niet heffen van (water)toeristenbelasting voor de pleziervaart is
bovendien ook positief voor onze positie op watersportgebied. De gemeente Leeuwarden,
waaronder het naast Akkrum-Nes gelegen dorp Grou, heft ook geen toeristenbelasting
voor pleziervaartuigen. Zouden wij wel heffen, dan zullen passanten eerder geneigd zijn
uit te wijken naar Grou.
In totaal zal hierdoor circa € 9.000,- minder toeristenbelasting ontvangen worden. Dit
kan opgevangen worden binnen het huidige begrote bedrag omdat de inkomsten voor de
toeristenbelasting voor 2017 naar verwachting hoger zullen zijn.
Ad 14. Verordening kwijtschelding
Ingaande belastingjaar 2015 hebben we een aparte verordening kwijtschelding
gemeentelijke belastingen. Op deze manier is er één overzichtelijke regeling waarin is
bepaald voor welke belastingen en heffingen (gedeeltelijke) kwijtschelding kan worden
verleend. Er zijn voor 2017 geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2016.
Ontwikkeling lastendruk bij woningen
Tot slot is hieronder de ontwikkeling van de lastendruk weergegeven voor de
afvalstoffen- en rioolheffing en de onroerende-zaakbelasting. Bij de afvalstoffenheffing is
uitgegaan van het vaste tarief in combinatie met Diftar. Bij de rioolheffing is uitgegaan
van het tarief voor een meerpersoonshuishouden en van een tariefsverhoging van 4,75%
(zie hiervoor het onderdeel riool).

Effecten
Dit voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd teneinde de in de begroting geraamde
belastinginkomsten, inclusief rechten en leges, te realiseren.
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Beleid en regelgeving
Het heffen van onderhavige belastingen, inclusief rechten en leges, is onder meer
mogelijk op grond van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer. De
kwijtscheldingsverordening sluit aan bij de gemeentelijke uitgangspunten. De tarieven
zijn zoals hiervoor vermeld tot stand gekomen met inachtneming van de Perspectiefnota
2016 en de primitieve Themabegroting 2017.
Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
Ieder jaar moeten de belastingverordeningen inclusief tarieven worden vastgesteld
teneinde de voor 2016 begrote belastinginkomsten te realiseren.
Vervolgaanpak
Wanneer u besluit tot vaststelling van de verordeningen dan kunnen op grond hiervan de
over 2017 op te leggen belastingaanslagen tot de juiste bedragen worden opgelegd.
Communicatie
De verordeningen worden na vaststelling door de raad bekendgemaakt via DROP
(Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties), waardoor de verordeningen per 1
januari 2017 in werking zullen reden. Via www.overheid.nl zijn de verordeningen dan te
raadplegen. Op www.heerenveen.nl is dan ook meer informatie te vinden over de
betreffende belastingen, heffingen en tarieven en kunnen de verordeningen via deze site
geraadpleegd worden.
Relevante informatie
Niets anders dan hiervoor vermeld.

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris,
de burgemeester,

de heer F.H. Perdok

de heer T.J. van der Zwan
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Registratie
GF16.20089

Onderwerp
Vaststellen belastingverordeningen 2017 inclusief tarieven
De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november
2016;
gelet op, het voor 2017 te verwachten inflatiepercentage van 1% en andere
uitgangspunten voor wijzigingen in de tarieven en tariefstructuur, de voor 2017
gewijzigde regelgeving, het bepaalde in de Gemeentewet en Wet Milieubeheer;
overwegende dat, de tarieven in de genoemde verordeningen tijdig moeten worden
vastgesteld om de in de door uw raad op 10 november 2016 vastgestelde
themabegroting 2017 geraamde belastinginkomsten te realiseren.
Besluit
De volgende verordeningen vast te stellen:
1. verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017
2. verordening op de heffing en invordering van bruggelden 2017
3. verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2017
4. verordening op de heffing en invordering van haven-, kade- en opslaggeld 2017
5. verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017
6. verordening op de heffing en invordering van leges 2017
7. verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
8. verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2017
9. verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2017
10. verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017
11. verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017
12. verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017
13. verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017
14. verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2016.
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw W.J.M.A. Jansen

de heer T.J. van der Zwan
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