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Aanleiding:
Op 4 december 2018 is tijdens de RTG het voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen
2019 besproken.
Tijdens de behandeling is toegezegd dat de volgende vragen schriftelijk beantwoord zullen worden:
1. Wat is de motivatie voor de vrijstelling uit artikel 3 van de verordening forensenbelasting 2019?
Wordt er zo geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld ambtenaren en burgers?
2. Met betrekking tot de verordening afvalstoffenheffing 2019 en de verordening rioolheffing 2019.
De kwijtschelding wordt verlaagd voor 1 persoonshuishoudens naar 2 ledigingen en voor meer
persoonshuishoudens ook naar 2 ledigingen. Waarom heeft u dit gedaan?
3. Met betrekking tot de verordening hondenbelasting 2019. Waaraan moet een kennel voldoen?
Wat is het maximaal aantal honden voor een kennel en mag een kennel in een woonwijk
aanwezig zijn?
In deze mededeling wordt uw raad geïnformeerd over bovenstaande vragen.
Inhoud Mededeling:
1. De vrijstelling vloeit voort uit artikel 223, lid 2 van de Gemeentewet. Deze vrijstelling betreft een
wettelijk verplichte vrijstelling. Het gaat om een persoon die ter tijdelijke waarneming van een
openbare betrekking dan wel op last/bevel van de overheid buiten de gemeente van zijn
hoofdverblijf verblijft. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een waarnemer, zoals een
waarnemend burgemeester, die vanwege zijn functie tijdelijk vertoeft in een andere gemeente dan
waar hij ingeschreven staat.
2. Het uitgangspunt bij de rioolheffing en de afvalstoffenheffing is dat de vervuiler betaalt. Om deze
prikkel ook bij de inwoners die recht op kwijtschelding hebben te geven is het bedrag voor
kwijtschelding op een maximum gesteld. Dit maximum is gelijk aan het gemiddelde verbruik per
huishouden. Bij de rioolheffing is het bedrag gelijk aan maximaal 45 m³ x het aantal personen in
het huishouden. Dit is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
De maximale kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing is wel gewijzigd. Bij de invoering 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 verlaagd. 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. Het bedrag van 2 ledigingen van 140 liter container (€ 10,50) staat gelijk aan 7
stortingen ad. € 1,50 in de ondergrondse container en het bedrag van 2 ledigingen van 240 liter
container (€ 18,00) staat gelijk aan 12 stortingen ad. € 1,50.
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3. Vanuit de gemeente zijn er geen nadere regels opgesteld met betrekking tot een kennel. Er is dus
geen maximum voor het aantal honden in een kennel. Het is toegestaan dat een particulier een
kennel heeft in een woonwijk.
Het kenneltarief bij de hondenbelasting is bedoeld voor degenen die een inschrijving hebben bij
‘de Raad van beheer op kynologisch gebied’ Dit betreft veelal particulieren die één of meerdere
honden hebben waarmee wordt gefokt. Het aantal honden varieert daardoor veelvuldig. Zij krijgen
dan een aanslag voor 3 honden en hoeven geen aangifte van alle wijzigingen meer te doen.
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