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Inleiding

Argumenten
Tarieven algemeen

In de begroting 2019 is uitgegaan van een algemene tariefsverhoging van 1%. Dit is van
toepassing op de hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, reclamebelasting,
marktgeld, lijkbezorgingsrechten en de leges. Daar waar van toepassing is bij de berekening
van de tarieven het algemeen geldende uurtarief van € 65,00 gehanteerd (conform
begroting 2019, paragraaf bedrijfsvoering pag. 61).
Afvalstoffenheffing en Rioolheffing

Voor de tarieven van afvalstoffenheffing en de rioolheffing geldt de 100%
kostendekkendheid. In de afgelopen jaren is een voorziening afvalstoffenheffing ontstaan.
Door een onttrekking ad. € 307.000,- aan deze voorziening in 2019 kan het vastrecht dalen
van € 95,00 naar € 75,00. Om bij de rioolheffing de kostendekkendheid van 100% te
handhaven kan in 2019 het tarief ongewijzigd blijven.
Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Indien een belastingplichtige voor kwijtschelding in aanmerking komt wordt bij de
invordering van de afvalstoffenheffing kwijtschelding verleend voor het vastrecht en het
variabele deel. Bij het variabele deel is een maximum gesteld voor éénpersoonshuishouden
en meerpersoonshuishouden. Bij de invoeren van diftar is het gemiddelde aantal
aanbiedingen van Rova (10) aangehouden. Gebleken is dat in de gemeente Aalten het
gemiddeld aantal aanbiedingen met 6 een stuk lager ligt. Daarom wordt voor het variabele
deel het bedrag dat in aanmerking komt voor kwijtschelding verlaagt. Voor een
éénpersoonshuishouden is dit ongeveer gelijk aan het bedrag van 2 ledigingen van een 140
liter container en voor een meerpersoonshuishouden gelijk aan het bedrag van 2 ledigingen
van een 240 liter container.
OZB
Het tarief voor de woningeigenaren wordt met 1,5% verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de
opbrengstverhoging OZB van 4% en een gemiddelde waardestijging van woningen van 5,5%.
De tarieven voor niet-woningen worden aangepast met de opbrengstverhoging van 4%. Op
dit moment zijn de definitieve WOZ-waarden voor 2019 nog niet bekend. Daarom kunnen de
voorgestelde tarieven nog wijzigen. Dit wordt dan aan u voorgelegd. De totale OZB-opbrengst
blijft daarbij ongewijzigd.
Marktgeld

De marktcommissie heeft verzocht het marktgeld voor een dagplaatsvergunning met een
kwart te verhogen ten opzichte van het marktgeld voor een vaste standplaats. Door de
verhoging ontstaat er een financiële prikkel om te kiezen voor een vaste standplaats in plaats
van voor een dagplaats. Dit is op 15 maart 2016 al conform bevonden door uw college
Leges overig

De tarieven voor de rijbewijzen 2019 stijgen lichtten opzichte van 2018. De
maximumtarieven voor de reisdocumenten zijn geïndexeerd. Omdat ze nog niet definitief
zijn vastgesteld worden ze onder voorbehoud gewijzigd. Verder zijn de op de tarieven
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verhoogd met de algemene tariefsverhoging van 1% en de tarieven die gebaseerd zijn op
het uurtarief zijn per uur verhoogd met € 2,00 op basis van het algemeen geldende uurtarief
van € 65,00. De tarieven voor evenementenvergunningen zijn niet op basis van de
algemene tariefsverhoging en het uurtarief verhoogd. Deze zijn aangepast vooruitlopend op
het raadsbesluit van 27 november 2018. De wijziging van de tarieven ten opzichte van vorig
jaar zijn zichtbaar in het concept tarieventabel.
Tot slot zijn er enkele artikelen die in de praktijk niet (meet) voorkomen dootgehaald. De
artikelen die toegevoegd en gewijzigd zijn, zijn geel gemarkeerd.
Reclamebelasting
De reclamebelasting voor de kern in Aalten en de kern in Dinxperlo is samengevoegd in één
belastingverordening, dit waren vorig jaar twee verordeningen. De algemene
tariefsverhoging van 1% is toegepast. Tot slot is de inhoud ongewijzigd gebleven.
Alle verordeningen
Op de verordeningen honden-, forensen-, toeristenbelasting en lijkbezorgingsrechten is
alleen de algemene tariefsverhoging en het gewijzigde uurtarief toegepast. Verder zijn er
geen wijzigingen doorgevoerd op deze verordeningen. Beleidsmatig is er niets veranderd.
De door de VNG beschikbaar gestelde modelverordeningen zijn als basis genomen. Tot slot
worden de verordeningen baatbelasting 2009, riolering gebied 2, verordening baatbelasting
2009, riolering gebied 6 en de verordening brandweerrechten 2011 ingetrokken. Deze
verordeningen zijn al jaren niet meer van toepassing en waren formeel nog niet ingetrokken.
Kanttekeningen

Het niet vaststellen van de verordeningen heeft tot gevolg dat de tarieven 2019 niet toegepast kunnen
worden.
Intern overleg gevoerd met: (FBI; H&G; Hans den Hengst)
Overlegpunten:
• ten aanzien van de legesverordening is overleg geweest met Anne Mulder, Bouke Witjes, Peter
Ikink, Hennie Scheffer en Ivo van de Hoogte. De overige tarieven komen uit de begroting 2019.
• Ten aanzien van de afvalstoffenheffing is overleg geweest over de gemiddelde restafval per
huishouden met Jan ten Klooster (Bestuur en Openbare Ruimte; Beheer Openbare Ruimte).
Participatie en Communicatie

Na vaststelling door de gemeenteraad moeten de verordeningen gepubliceerd worden. Dat gaat via
bekendmaking op de gemeentepagina ‘Aalten Actueel’ en op de website www.overheid.nl. Daarna
treden ze pas in werking.
Vervoigstappen inclusief tijdspad
Na inwerkingtreding zullen de verordeningen op de belastingheffing worden toegepast. De

ingangsdatum van de heffing is 1januari 2019.
Bij lagen

U treft in de bijlagen de concept-verordeningen en de bijbehorende tarieventabellen aan. Tevens is het
raadsvoorstel bijgevoegd.
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