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De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen is
geregeld in de diverse belastingverordeningen. Om de
wijzigingen voor 2020 door te voeren, moeten de verordeningen
hernieuwd worden vastgesteld. De aanpassingen betreffen in
hoofdzaak tariefswijzigingen en wijzigingen van tekstuele aard.

Voorgestelde beslispunten

De beslispunten zijn:
1. De belastingverordeningen aan de Raad ter
vaststelling voorleggen
2.
3.

Besluit

Inleiding

Argumenten

akkoord.
Voordat een gemeente een belasting kan heffen, moet een
verordening worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin
worden alle gegevens opgenomen die voor de heffing en
invordering van belang zijn. Voor het belastingjaar 2020 moeten
een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Deze zijn in de
bijgevoegde concept-verordeningen verwerkt.
Tarieven algemeen
In de begroting 2020 is uitgegaan van een algemene
tariefsverhoging van 2%. Dit is van toepassing op de
hondenbelasting, reclamebelasting, forensenbelasting,
marktgeld en de leges. Daar waar van toepassing is bij de
berekening van de tarieven het algemeen geldende uurtarief van
€ 68,00 gehanteerd (conform begroting 2020, paragraaf
bedrijfsvoering pag. 44).
Toeristenbelasting en forensenbelasting
In het dekkingsplan begroting 2020 – 2023 is een verhoging van

de toeristenbelasting van circa 20% opgenomen. Het tarief per
persoon per overnachting en het forfaitaire tarief is verhoogd
met 20 %. De eerste trede van de forensenbelasting is ook met
20% gestegen, omdat dit bedrag gelijk staat aan het forfaitaire
tarief van de toeristenbelasting. De volgende treden van de
forensenbelasting zijn verhoogd met de algemene
tariefsverhoging van 2%
Rioolheffing en afvalstoffenheffing
Voor de tarieven van afvalstoffenheffing en de rioolheffing geldt
de 100% kostendekkendheid. Voor de rioolheffing is een
tariefstijging van 3% toegepast om de kosten van de huidige en
toekomstige vervangingen te kunnen financieren. Om bij de
afvalstoffenheffing de kostendekkendheid van 100% te
handhaven kan in 2020 het tarief ongewijzigd blijven.
OZB
Het tarief voor de woningeigenaren wordt met 4,4% verlaagd. Dit
wordt veroorzaakt door de opbrengstverhoging OZB van 3% en
een gemiddelde waardestijging van woningen van 7%. De
tarieven voor niet-woningen worden aangepast met de
opbrengstverhoging van 3%. Op dit moment zijn de definitieve
WOZ-waarden voor 2020 nog niet bekend. Daarom kunnen de
voorgestelde tarieven nog wijzigen. Dit wordt dan aan u
voorgelegd. De totale OZB-opbrengst blijft daarbij ongewijzigd.
Lijkbezorgingsrechten
De tarieven voor lijkbezorgingsrechten zijn niet op basis van de
algemene tariefsverhoging en/of het uurtarief verhoogd. De
tarieven worden verhoogd met betrekking tot het verbeteren van
de kostendekkendheid van het beheer en onderhoud van de
begraafplaatsen. Deze zijn aangepast op basis van het
raadsbesluit van 17 september 2019. Wel zijn enkele tarieven
aangepast naar het uurtarief van € 68,-.
Leges overig
De tarieven voor de rijbewijzen 2020 stijgen licht ten opzichte
van 2019. De maximumtarieven voor de reisdocumenten zijn
geïndexeerd. Omdat ze nog niet definitief zijn vastgesteld
worden ze onder voorbehoud gewijzigd. Verder zijn de tarieven
verhoogd met de algemene tariefsverhoging van 2% en de
tarieven die gebaseerd zijn op het uurtarief zijn per uur verhoogd
met € 3,00 op basis van het algemeen geldende uurtarief van €
68,00. De wijziging van de tarieven ten opzichte van vorig jaar
zijn zichtbaar in het concept tarieventabel.
Er zijn enkele artikelen die in de praktijk niet (meer) voorkomen
doorgehaald. In hoofdstuk 1 komt de trouwzaal aan de
Raadhuisstraat 8 te Dinxperlo te vervallen. De gemeente heeft
deze locatie niet meer vrijelijk tot haar beschikking, omdat het
label ‘huis der gemeente’ niet meer aanwezig is.
Artikel 1.3.3 van het tarieventabel is toegevoegd. Indien iemand
een nieuw rijbewijs moet aanvragen vanwege vermissen wordt
het tarief vermeerder met € 25,00. Daarnaast is artikel 3.2.3
toegevoegd. Belanghebbenden die een vergunning krijgen voor
een evenement als bedoeld in artikel 3.2.1 kunnen er voor
kiezen om gebruik te maken van de elektriciteitsaansluiting van
de gemeente tegen betaling van € 5,00 per dagdeel. De
artikelen die toegevoegd en gewijzigd zijn, zijn geel gemarkeerd.
Alle verordeningen
Op de verordeningen honden-, reclame-, forensenbelasting en
marktgelden 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 wordt in iedere belastingverordening, met uitzondering
van verordening leges, het artikel over het stellen van nadere
regels door het college op advies van de VNG geschrapt. De
aanduiding 'nadere regels' heeft een andere kwalificatie
(delegatie) dan de VNG met de bepaling beoogde. Het college
heeft zonder deze bepaling alsnog de bevoegdheid tot het
vaststellen van nadere regels over de heffing en de invordering
van gemeentelijke belastingen. Dit betreffen uitvoerings- en
beleidsregels over de heffing en invordering.

Kanttekeningen

Het niet vaststellen van de verordeningen heeft tot gevolg dat de
tarieven 2020 niet toegepast kunnen worden.

Overleg gevoerd met





Vervolgstappen en planning

Participatie

Communicatie

Ten aanzien van de legesverordening is overleg
geweest met Anne Mulder, Bouke Witjes, Peter Ikink, en
Ivo van de Hoogte.
De tarieven komen uit de begroting 2020.

Na inwerkingtreding zullen de verordeningen op de
belastingheffing worden toegepast. De ingangsdatum van de
heffing is 1 januari 2020.

N.v.t.

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. Pas na de bekendmaking treden de
belastingverordeningen ze in werking.

