Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 9.
Voorstel tot vaststelling belastingverordeningen
2016.

AAN DE RAAD

Samenvatting
De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen is geregeld in de diverse belastingverordeningen. Om de wijzigingen voor 2016 door te voeren, moeten alle verordeningen hernieuwd
worden vastgesteld. De aanpassingen betreffen in hoofdzaak tariefswijzigingen en wijzigingen van
tekstuele aard.
Inleiding
Voordat een gemeente een belasting kan heffen, moet een verordening worden vastgesteld. Daarin
worden alle gegevens opgenomen die voor de heffing en invordering van belang zijn. Voor het
belastingjaar 2016 moeten een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Deze zijn in de bijgevoegde
concept-verordeningen verwerkt.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Op grond van artikel 216 van de Gemeentewet besluit de raad tot het invoeren, wijzigen of afschaffen
van een gemeentelijke belasting door het vaststellen of intrekken van een belastingverordening.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Tarieven algemeen
In de begroting 2016 is uitgegaan van een algemene tariefsverhoging van 2%. Dit is van toepassing
op de hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, reclamebelasting en leges.
Daar waar van toepassing is bij de berekening van de tarieven het algemeen geldende uurtarief van
€ 62,00 gehanteerd (conform begroting 2016, paragraaf bedrijfsvoering).
Afvalstoffenheffing en Rioolheffing
De afvalstoffenheffing en de rioolheffing vormen op de algemene tariefsverhoging een uitzondering
omdat daar de 100% kostendekkendheid geldt. De reserve afvalstoffenheffing heeft een dusdanig
positief saldo dat een onttrekking ad. € 525.986,- gerechtvaardigd is. Hierdoor kan het vastrecht met
€ 5,00 verder verlaagd worden.
Bij de begrotingsbehandeling is het amendement van het CDA en GemeenteBelangen aangenomen
om het tarief van de rioolheffing in 2016 kostendekkend te maken. Om dit te bereiken moet het tarief
met 8,0% worden verhoogd. Een gemiddeld huishouden gaat hierdoor € 10,80 meer rioolheffing
betalen.
OZB
Het tarief voor de woningeigenaren wordt met 5,5% verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de
opbrengstverhoging OZB van 6,0%, een gemiddelde waardestijging van woningen van 1,5% en
nieuwe afrondingsvoorschriften van 1%. De tarieven voor de niet-woningen worden met 2,5%
gecorrigeerd (opbrengstverhoging van 3% en nieuwe afrondingsvoorschriften van 0,5%). Op dit
moment zijn de definitieve WOZ-waarden voor 2016 nog niet bekend. Indien daartoe aanleiding is
zullen de voorgestelde tarieven eventueel worden bijgesteld. Dit zal dan aan u worden voorgelegd.
De totale OZB-opbrengst blijft daarbij ongewijzigd.
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Lijkbezorgingsrechten
Op 22 december 2013 hebt u ingestemd met het voorstel tot een jaarlijkse verhoging van de
grafrechten om de kostendekkendheid in 4 jaar (2014, 2015, 2016 en 2017) op 75% te brengen.
Voor 2016 is dus de derde trede van deze verhoging doorgevoerd.
Leges overig
De tarieven voor de rijbewijzen 2016 zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend worden zullen ze in
de tarieventabel worden opgenomen.
Om het grote aantal ‘kostenloze huwelijksvoltrekkingen’ te beperken is de variant ‘huwelijk zonder
ceremonie’ opgevoerd. Deze variant is in basis gelijk aan een ‘kostenloze huwelijksvoltrekking’ maar
is op veel meer tijdstippen mogelijk. Het tarief bedraagt € 90,-.
De teruggaaf van een gedeelte van de leges voor intrekking van een verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten is beperkt tot een periode van een half jaar.
Daarna bestaat geen aanspraak op teruggaaf meer.
Het tarief voor een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen (2015 € 31,-) ligt ver onder de
kostendekkendheid. Daarom wordt voorgesteld deze te verhogen tot € 62,-. De kans dat daardoor
illegale kap toeneemt wordt niet erg hoog ingeschat.
De vorig jaar ingevoerde leges voor een Bibob-toets bij de aanvraag van een Drank- en Horecavergunning zijn door een rechter als onrechtmatig aangeduid. Daarom is dit artikel weer geschrapt.
Verder zijn een aantal onderdelen tekstueel aangepast. Beleidsmatig is er niets veranderd.
Marktgeld
De marktgeldverordening zal tegelijkertijd met de nieuwe marktverordening worden voorgelegd.
Alle verordeningen
Alle verordeningen zijn volledig vernieuwd. De door de VNG beschikbaar gestelde modelverordeningen zijn daarbij als basis genomen. De vigerende verordeningen treft u op intranet aan.

Alternatieve beleidskeuzes
n.v.t.

Financiële consequenties
Deze zijn bij de behandeling van de begroting 2016 aan de orde geweest.

Participatie en Communicatie
Na vaststelling worden de verordeningen gepubliceerd. Dat gaat via bekendmaking op de
gemeentepagina “Aalten Aktueel” en op de website. Daarna treden ze pas in werking.

Vervolgstappen inclusief tijdspad
Na inwerkingtreding zullen de verordeningen op de belastingheffing worden toegepast. De
ingangsdatum van de heffing is 1 januari 2016.
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Bijlagen
Concept-verordeningen.
Aalten, 10 november 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten,
secretaris/algemeen directeur,
burgemeester,

J. Nobel

G. Berghoef

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015;
gelet op het bepaalde in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

BESLUIT:

vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016.
(Verordening afvalstoffenheffing 2016).
Artikel 1 Aard van de belasting en belastbaar feit
1. Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel
15.33 van de Wet milieubeheer.
2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel
wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel
ten aanzien waarvan krachtens artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting
tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
Artikel 2 Belastingplicht
1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een
perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een
verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:
a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom bezit,
beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;
b. ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten
gebruike heeft afgestaan.
Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze
verordening behorende tarieventabel 2016.
Artikel 4 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 5 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang
van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na
de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na
het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
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4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de
gemeente verhuist en aldaar een ander perceel feitelijk in gebruik neemt.
Artikel 7 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de
maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de
tweede termijn twee maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt dat, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, gelijk
aan of meer is dan € 100,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, moeten worden betaald in acht gelijke termijnen
waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een
maand later.
3. In afwijking van het eerste lid geldt dat, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,
minder is dan € 100,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, moeten worden betaald in vier gelijke termijnen
waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een
maand later.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de leden 1 t/m 3 gestelde termijnen.
Artikel 8 Kwijtschelding
Indien een belastingplichtige voor kwijtschelding in aanmerking komt wordt bij de invordering van de
afvalstoffenheffing kwijtschelding verleend van het vastrecht en tot een maximum aantal ledigingen bij
een:
1. éénpersoonshuishouden: 10 ledigingen van een container met restafval van 140 liter en
5 ledigingen van een container met GFT-afval van 80 liter.
2. meerpersoonshuishouden: 10 ledigingen van een container met restafval van 240 liter en
5 ledigingen van een container met GFT-afval van 140 liter.
Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeesters en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de afvalstoffenheffing.
Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening afvalstoffenheffing 2015' van 16 december 2014 wordt ingetrokken met ingang
van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij
van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening afvalstoffenheffing 2016'.

AALTEN, 15 december 2015
De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

G. Berghoef

Tarieventabel 2016,
behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2016’.
Algemeen
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 bedraagt de belasting
per:
lediging van een container van 240 liter, bestemd voor overige
huishoudelijke afvalstoffen
lediging van een container van 140 liter, bestemd voor overige
huishoudelijke afvalstoffen
aanbieding van 40 liter, bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen
lediging van een container van 140 liter, bestemd voor groente-,
fruit- en tuinafval
lediging van een container van 80 liter, bestemd voor groente-,
fruit- en tuinafval

2.1

In afwijking van de in de onderdelen 1.1 tot en met 1.2.5 genoemde
bedragen bedraagt het tarief per perceel per belastingjaar bij die
percelen die op grond van artikel 9, eerste lid b, van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Aalten 2009’, gebruik maken van een inzamelvoorziening voor een aantal percelen (verzamelcontainer) indien:

2.1.1
2.1.2

dat perceel gebruikt wordt door één persoon
dat perceel gebruikt wordt door meer dan één persoon

Behorende bij het raadsbesluit van 15 december 2015.
De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

€

67,00

€

4,49

€

2,79

€

0,89

€

2,38

€

1,45

€
€

97,69
116,39

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015;
gelet op het bepaalde in artikel 223 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2016.
(Verordening forensenbelasting 2016).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning
als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht
1. Onder de naam 'forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke
personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het
belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.
2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen
Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter
bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij het
lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn
hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing
1. De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen zoals
die voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt, voor het tijdvak waarbinnen het
belastingjaar valt, is vastgesteld.
2. In afwijking van het eerste lid wordt de belasting geheven naar de waarde, indien de
heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen voor het belastingobject waarvan de
woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld met toepassing van artikel 16,
onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken.
3. In geval geen heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen is vastgesteld, wordt de
belasting geheven naar de waarde.
4. De vaststelling van de waarde bedoeld in het tweede en derde lid geschiedt overeenkomstig de
artikelen 220 tot en met 220d van de Gemeentewet, met dien verstande dat daarbij artikel 16,
onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken niet wordt toegepast.
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Artikel 5 Belastingtarief
De belasting bedraagt bij een waarde van:
a.
€ 30.000,00
of minder
b.
€ 30.001,00
tot en met
c.
€ 60.001,00
tot en met
d.
€ 120.001,00
tot en met
e.
€ 180.001,00
tot en met
f.
€ 240.001,00
tot en met
g.
€ 300.001,00
tot en met
h.
€ 360.001,00
en meer

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

60.000,00
120.000,00
180.000,00
240.000,00
300.000,00
360.000,00

149,50
203,00
274,00
339,00
408,00
487,00
550,00
691,00

Artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 7A Ontstaan van de belastingschuld
De belasting is verschuldigd op het moment dat de gemeubileerde woning meer dan 90 dagen in het
belastingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2.

Artikel 8 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee
maanden later.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening forensenbelasting 2015' van 16 december 2014 wordt ingetrokken met ingang
van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening forensenbelasting 2016'.
AALTEN, 15 december 2015
De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

G. Berghoef

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015;
gelet op het bepaalde in artikel 226 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016.
(Verordening hondenbelasting 2016).

Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van een hond
binnen de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht
1. Belastingplichtig is de houder van een hond.
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft,
tenzij blijkt dat een ander de houder is.
3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van
een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde
gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3 Vrijstellingen
1. In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes
bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan
wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is
aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren.
2. De belasting wordt niet geheven voor honden:
a. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een
blind persoon worden gehouden;
b. die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een
gehandicapt persoon worden gehouden;
c. die verblijven in een hondenasiel;
d. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als
bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;
e. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden
gehouden.

Artikel 4 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Artikel 5 Belastingtarief
1. De belasting bedraagt per belastingjaar per hond € 60,00.
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2.

3.

In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in
kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland,
€ 180,00 per kennel.
Het tweede lid blijft buiten toepassing indien belastingplichtige schriftelijk verzoekt de
verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden, als blijkt dat dit bedrag
lager is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag.

Artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij de aanvang
van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop
van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting voor het
toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk
de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.
3. Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de
loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de
belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden
overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.
4. Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de
maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de
tweede termijn twee maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt dat, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, gelijk
aan of meer is dan € 100,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, moeten worden betaald in acht gelijke termijnen
waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een
maand later.
3. In afwijking van het eerste lid geldt dat, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,
minder is dan € 100,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, moeten worden betaald in vier gelijke termijnen
waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een
maand later.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de leden 1 t/m 3 gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding
Indien een belastingplichtige voor kwijtschelding in aanmerking komt wordt bij de invordering van de
hondenbelasting maximaal voor 1 hond kwijtschelding verleend.
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Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening hondenbelasting 2015' van 16 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van
de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening hondenbelasting 2016'.

AALTEN, 15 december 2015
De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

G. Berghoef

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015;
gelet op raadsmededeling 182/2015 inzake tarief rijbewijzen;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en
onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016.
(Verordening leges 2016).
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a.
'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele
dag wordt aangemerkt;
b.
'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;
e
e
c.
'maand': het tijdvak dat loopt van n dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) dag in de
volgende kalendermaand;
e
e
d.
'jaar': het tijdvak dat loopt van de n dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) dag in het
volgende kalenderjaar;
e.
'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
a.
het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b.
het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse
identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument,
dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.
Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van
een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor
zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
voor zover het een activiteit betreft in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets);
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d. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel 2016.
2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit
als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de
bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig
ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het
projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10,
derde lid, van de Crisis- en herstelwet.
3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.
Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke
kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 7 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald
ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval
van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening
behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot
die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
a. van zuiver redactionele aard zijn;
b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie
maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de
Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel
betreft:
1. onderdeel 1.1.6
(akten burgerlijke stand);
2. hoofdstuk 2
(reisdocumenten);
3. hoofdstuk 3
(rijbewijzen);
4. onderdeel 1.4.6
(papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);
5. hoofdstuk 6
(verstrekkingen op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens);
6. onderdeel 1.9.1
(verklaring omtrent het gedrag);
7. hoofdstuk 13
(kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze
verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de leges.
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Artikel 12 Overgangsrecht en inwerkingtreding
1. De 'Legesverordening 2015' van 16 december 2014, laatstelijk gewijzigd 20 januari 2015, wordt
ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid opgenomen
datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de
in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges
hiervoor in die periode plaatsvindt.
3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
5. Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2016'.

AALTEN, 15 december 2015
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

Tarieventabel 2016,
behorende bij de verordening leges 2016.
Indeling tarieventabel
Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17

Burgerlijke stand
Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
Rijbewijzen
Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)
Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
Bestuursstukken
Vastgoedinformatie
Overige publiekszaken
Gemeentearchief
Gemeentegarantie
Winkeltijdenwet
Kansspelen
Kinderopvang
Verkeer en vervoer
Recreatief nachtverblijf
Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8

Begripsomschrijvingen
Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
Omgevingsvergunning
Vermindering
Teruggaaf
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Bestemmingsplannen
In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5

Horeca
Organiseren evenementen of markten
Standplaatsen
Prostitutiebedrijven
Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Hoofdstuk 5A
Hoofdstuk 6

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
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Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.2

1.1.1.3
1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of
partnerschapregistratie dan wel bij de omzetting van een partnerschapregistratie naar een huwelijk voor het gebruik maken van de trouwzaal aan
de Raadhuisstraat 8 te Dinxperlo, op andere tijd of wijze dan op grond van
de Wet rechten burgerlijke stand 1879 voor kosteloze voltrekking /
registratie is bepaald:
bij voltrekking in de trouwzaal aan de Raadhuisstraat 8 te Dinxperlo op
maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur
bij voltrekking in de trouwzaal aan de Raadhuisstraat 8 te Dinxperlo op
maandag tot en met vrijdag op een tijdstip, niet vallend tussen 9.00 en
16.00 uur
bij voltrekking in de trouwzaal aan de Raadhuisstraat 8 te Dinxperlo op
een zaterdag, zondag of op een algemeen erkende feestdag
Indien de voltrekking zoals bedoeld in artikel 1.1.1 plaatsvindt in een
andere locatie dan de trouwzaal aan de Raadhuisstraat 8 te Dinxperlo,
worden de in de artikelen 1.1.1.1 t/m 1.1.1.3 genoemde tarieven verhoogd
met
Het tarief bedraagt indien de voltrekking van het huwelijk of
partnerschapregistratie plaatsvindt als een ‘huwelijk zonder ceremonie’ op
maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur
Het tarief bedraagt voor de benoeming voor één dag van een
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ten behoeve van het
sluiten van een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap
Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of
partnerschapregistratie dan wel bij de omzetting van een partnerschapregistratie naar een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64,
Boek I van het Burgerlijk Wetboek:
van het tarief zoals bedoeld in artikel 1.1.1.1, 1.1.1.2 en 1.1.1.3
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
een trouwboekje of partnerschapboekje
een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje
Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten
burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het
Legesbesluit akten burgerlijke stand.

€

348,00

€

524,00

€

698,00

€

100,00

€

90,00

€

75,00

50%

€
€

24,55
24,55

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een
aanvraag:
van een nationaal paspoort:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar
nog niet heeft bereikt
€

64,40
51,20
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1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3

1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.6
1.2.7

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een
nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar
nog niet heeft bereikt
€
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de
Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld
(faciliteitenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar
nog niet heeft bereikt
€
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor
vreemdelingen
€
van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar
nog niet heeft bereikt
€
vervallen
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5
genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd
€
met een bedrag van

64,40
51,20

64,40
51,20
51,20
50,40
28,45

47,30

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met
Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€

38,80

€

34,10

€

6,35

€

6,35

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)
1.4.1

1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.2.1
1.4.2.2.2
1.4.2.2.3
1.4.2.2.4

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen
1.4.2 en 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer
gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie personen
moet worden geraadpleegd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
voor 25 verstrekkingen
voor 100 verstrekkingen
voor 500 verstrekkingen
voor 1.000 verstrekkingen

€ 108,00
€ 382,00
€ 1.085,00
€ 1.405,00
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1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.2.1
1.4.4.2.2
1.4.4.2.3
1.4.4.2.4
1.4.5
1.4.6

1.4.7
1.4.8

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking
verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn
opgenomen in de Basisregistratie personen.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
voor 25 verstrekkingen
voor 100 verstrekkingen
voor 500 verstrekkingen
voor 1.000 verstrekkingen
vervallen

1.4.10
1.4.11

6,35

€ 108,00
€ 382,00
€ 1.085,00
€ 1.405,00

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van
gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie
personen

€

7,50

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een overzicht van
zijn of haar persoonslijst (tweede verzoek)

€

6,35

€

6,35

€

6,35

€

15,50

€

15,50

€

6,35

€
€
€
€

0,23
5,00
22,50
5,00

Het tarief bedraagt ter zake van het afgeven van een bewijs van als
ingezetene ingeschreven staan in de Basisregistratie personen,
per afgegeven bewijs

1.4.9

€

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van het burgerservicenummer (tweede verzoek)
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie
personen, voor ieder daaraan besteed kwartier
Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers
van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de
aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
1.6.1

1.6.1.1
1.6.1.1.1
1.6.1.1.2
1.6.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming
persoonsgegevens:
bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
ten hoogste 100 pagina’s, per pagina
met een maximum per bericht van
meer dan 100 pagina’s
bij verstrekking anders dan op papier
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1.6.1.3
1.6.2

1.6.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking,
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2
en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt
slechts de hoogste gevraagd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als
bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€

22,50

€

4,50

€
€
€

127,00
127,00
31,80

€

19,10

€

158,00

€

79,00

€
€

127,00
0,70

€

31,00

€

31,00

€

6,35

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.2

1.7.3
1.7.3.1

1.7.4
1.7.4.1
1.7.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:
een afschrift van de gemeentebegroting
een afschrift van de gemeenterekening
een afschrift van het burgerjaarverslag
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een afschrift van het verslag van een
raadsvergadering, inclusief bijbehorende stukken, per vergadering
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de agenda,
notulen en raadsvoorstellen van de raadsvergaderingen, (incl. verzendkosten)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de agenda
en voorstellen van de vergaderingen van de rondetafelgesprekken, (incl.
verzendkosten)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:
een afschrift van de bouwverordening
een afschrift van de overige verordeningen, per pagina

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
1.8.1.1
1.8.1.2
1.8.2
1.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van informatie omtrent bestemming, bodemkwaliteit etc.
voor ieder daaraan besteed halfuur of gedeelte daarvan
voor het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder
daaraan besteed halfuur of gedeelte daarvan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:
het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke
beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot
het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
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Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
Tot het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag
tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€
€
€
€

30,05
6,35
6,35
6,35

€

15,50

€
€
€
€
€
€
€
€

0,12
0,20
0,25
0,30
0,60
0,90
1,20
1,80

€
€
€
€
€

1,45
2,55
5,10
8,90
14,70

€

95,50

€

11,10

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1

1.10.2
1.10.2.1

1.10.2.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in
het gemeentearchief berustende stukken en het inscannen ervan, voor
ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van:
een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,
per pagina op formaat
A4, enkelzijdig, zwart-wit
A4, dubbelzijdig, zwart-wit
A3, enkelzijdig, zwart-wit
A3, dubbelzijdig, zwart-wit
A4, enkelzijdig, kleur
A4, dubbelzijdig, kleur
A3, enkelzijdig, kleur
A3, dubbelzijdig, kleur
een aanvraag tot het verkrijgen van een afdruk van een foto, indien
leverbaar, per stuk
9 x 12 cm.
13 x 18 cm.
18 x 24 cm.
24 x 30 cm.
30 x 40 cm.

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie
1.11
1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de
gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet
1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of de
Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2015
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Hoofdstuk 13 Kansspelen
1.13.1

1.13.1.1
1.13.1.2

1.13.2

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b
van de Wet op de kansspelen:
voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat
voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer
kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat
en voor iedere volgende kansspelautomaat
De subonderdelen 1.13.1.1 en 1.13.1.2 zijn van overeenkomstige
toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf
maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met
dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van
het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk
verhoogd worden.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op
de kansspelen (loterijvergunning)

€

56,50

€
€

56,50
34,00

€

25,00

€

936,00

€

936,00

Hoofdstuk 14 Kinderopvang
14.1
14.1.1

14.1.2
14.2.1

14.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of
buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45,
eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Indien de in 14.1.1 en 14.1.2 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen
een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan, bedraagt
de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende
activiteit verschuldigde leges
Indien de in 14.1.1 en 14.1.2 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen
een termijn van vijf weken na het in behandeling nemen ervan, bedraagt
de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende
activiteit verschuldigde leges

75%

50%

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer
1.15
1.15.1
1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€

41,50

€

41,50

tot het verkrijgen van een bewonersontheffing om te parkeren op een
parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor bewoners van een als
zodanig aangeduide zone en welke parkeergelegenheid wordt aangeduid
met het bord E9 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, per kalenderjaar of gedeelte daarvan
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1.15.3
1.15.4

1.15.4.1
1.15.4.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de
Regeling voertuigen
tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel
49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW)
bij een eerste aanvraag
bij verlenging van een aanvraag

€

41,50

€
€

95,50
26,50

€
€
€

16,30
72,20
361,00

€

6,35

€

5,60

€

9,90

€

31,00

€

12,15

€

12,15

€

254,00

€

428,00

Hoofdstuk 16 Recreatief nachtverblijf
1.16

1.16.1
1.16.2
1.16.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18
van de Algemene plaatselijke verordening indien:
incidenteel geldig
geldig voor één jaar
geldig voor 5 jaar

Hoofdstuk 17 Diversen
1.17.1
1.17.1.1

1.17.1.2

1.17.1.3

1.17.1.4
1.17.1.5
1.17.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,
per pagina
afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor
niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen, per pagina
kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de
onderdelen 1.17.1.1 en 1.17.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor
niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk
een ingekleurde kaart, tekening, kopie of lichtdruk voor elk aan het
inkleuren te besteden halfuur of gedeelte daarvan
een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten
worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1.17.2

vervallen

1.17.3

vervallen

1.17.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag om advies met betrekking tot de uitkomst van een verricht of
advies voor een nog te verrichten (bodem) onderzoek
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag van een vergunning tot het aansluiten van een eigendom op het
gemeenteriool, ingevolge de lozingsverordening

1.17.5
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1.17.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag van een inrit- of uitwegvergunning ingevolge artikel 2.12 van de
Algemene plaatselijke verordening

1.17.7

vervallen

1.17.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag voor een ontheffing veroorzaken geluidshinder (carbidschieten)
als bedoeld in artikel 2.73a van de Algemene plaatselijke verordening
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag voor het opnieuw verstrekken van een hondenpenning

1.17.9
1.17.10

€

64,85

€

12,15

€

9,65

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag voor een vergunning voor het tijdelijk in gebruik hebben van
gemeentegrond als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene
Plaatselijke Verordening en niet zijnde een standplaats of terras, geldig
maximaal voor:

1.17.11

1.17.12

1.17.13

a.

een week

€

12,20

b.

een maand

c.
d.

een half jaar
een jaar

€
€
€

24,40
48,80
97,60

€

381,00

€

619,00

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag voor het geven van toestemming door het college van B en W
voor het in gebruik nemen van een bijzondere particuliere begraafplaats of
van een deel daarvan als bedoeld in artikel 41 van de Wet op de
lijkbezorging
Voor het schouwen van een stoffelijk overschot door een gemeentelijk
lijkschouwer of door een vanwege de gemeente aangewezen lijkschouwer
bedraagt het tarief binnen kantooruren van de GGD Regio Achterhoek
zoals door de Regio Achterhoek gehanteerd
Voor het schouwen van een stoffelijk overschot door een gemeentelijk
lijkschouwer of door een vanwege de gemeente aangewezen lijkschouwer
bedraagt het tarief buiten kantooruren van de GGD Regio Achterhoek
zoals door de Regio Achterhoek gehanteerd

€ 1.119,00
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3
2.1.2
2.1.3

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV
2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een
raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de
werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid
geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die
aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald
voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;
bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV
2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een
raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het
normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is
vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten
verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou
moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk
waarop de aanvraag betrekking heeft;
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,
hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn
omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het
toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben
dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg
2.2
2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een
voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 155,00
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2.2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 bedraagt het tarief voor de
welstandstoetsing de advieskosten welke de gemeente in rekening
worden gebracht door het “Gelders Genootschap” zonder doorberekening
van de toeslagkosten bij de beoordeling van de wijziging van een
monument

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde
leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project
geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en
de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de
aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en
overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze
titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of
andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
indien de bouwkosten € 500.000,- of minder bedragen voor elke € 100,00
aan bouwkosten of een gedeelte daarvan
Met een minimum van
indien de bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen:
over de eerste € 500.000 aan bouwkosten voor elke € 100,00 aan
bouwkosten
Voor elke € 100,00 of een gedeelte daarvan aan bouwkosten boven
€ 500.000 bouwkosten
De bedragen van de artikelen 2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.2 worden verhoogd met:
Als uiterlijk twee weken na aanvang van de bouwactiviteiten meldingskaart
‘start bouw’ door de gemeente is ontvangen en als uiterlijk twee weken na

2.3.1.1

2.3.1.1.1

2.3.1.1.2

2.3.1.1.3

2.3.1.1.4

2.3.1.1.5

€
€

2,65
62,00

€

2,65

€
0,79
€ 100,00

de voltooiing van de bouwactiviteiten meldingskaart ‘bouw gereed’ door de
gemeente is ontvangen, wordt deze € 100,00 terugbetaald.
het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.3.1.1
wordt verminderd met 10%, indien de aanvraag mede dient te worden
getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de
verplichting als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid van de Wet ruimtelijke
ordening.
de onderdelen 2.3.3.1 en 2.3.4.1 blijven buiten toepassing, indien de
aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan
waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1,
tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening.
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Welstandstoets
2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor
de welstandstoetsing de advieskosten welke de gemeente in rekening
worden gebracht door het “Gelders Genootschap” zonder doorberekening
van de toeslagkosten bij de beoordeling van de wijziging van een
monument
Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien
krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag
een advies van de agrarische commissie nodig is verhoogd met de door
extern deskundigen in rekening gebrachte advieskosten
Hogere grenswaarde

2.3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
ontheffing voor hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder,
per bouwplan
vermeerderd met het tarief van het Kadaster voor de inschrijving hogere
grenswaarde

€ 620,00
€

26,65

Achteraf ingediende aanvraag
2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien
de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of
gereedkomen van de bouwactiviteit:

€ 186,00

Niet ontvankelijke aanvraag
2.3.1.6

2.3.2

2.3.3

2.3.3.1

Voor een niet-ontvankelijke aanvraag om een omgevingsvergunning welke
betrekking heeft op een bouwactiviteit geldt, in plaats van de tarieven als
vermeld in onderdeel 2.3.1.1, een tarief van

€ 124,00

Aanlegactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,
bedraagt het tarief:

€ 124,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een
bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en
tevens sprake is van een vergunningsplichtige bouwactiviteit als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt
toegepast (binnenplanse afwijking )

€ 186,00
12

2.3.3.2

2.3.3.3

2.3.3.3.1
2.3.3.3.2
2.3.3.3.3
2.3.3.3.4

2.3.3.3.5

2.3.3.3.6

2.3.3.4
2.3.3.5
2.3.3.6
2.3.3.7

2.3.4

2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3

2.3.4.3.1
2.3.4.3.2
2.3.4.3.3
2.3.4.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse kleine afwijking )
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse ontheffing) bedraagt het basistarief:
indien de oppervlakte van de bij het plan of project betrokken gronden:
- minder is dan 2.500 m²
- meer is dan 2.500 m² en minder dan 5.000 m²
- meer dan 5.000 m² bedraagt dan wordt een begroting
opgesteld
Onverminderd het bepaalde in het onderdeel 2.3.3.3. wordt dit basistarief
vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen
van de buitenplanse ontheffing.
Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de
dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is
gebracht.
Indien de werkelijke (advies)kosten minder bedragen dan het aan de hand
van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf
verleend.
vervallen
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van exploitatieplan):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit):
Indien de artikelen 2.3.3.1 en 2.3.3.2 beide van toepassing zijn, wordt
alleen het tarief onder 2.3.3.2 in rekening gebracht.

€ 186,00

€ 3.736,€ 5.977,begroting

begroting

€ 186,00
€ 186,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een
vergunningplichtige bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en
niet tevens sprake is van een vergunningplichtige bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het
tarief :
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt
toegepast (binnenplanse afwijking )
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse kleine afwijking )
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse ontheffing) bedraagt het basistarief:
indien de oppervlakte van de bij het plan of project betrokken gronden:
- minder is dan 2.500 m²
- meer is dan 2.500 m² en minder dan 5.000 m²
- meer dan 5.000 m² bedraagt dan wordt een begroting
opgesteld
Onverminderd het bepaalde in het onderdeel 2.3.4.3. wordt dit basistarief
vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het feitelijk opstellen
van de buitenplanse ontheffing.

€ 186,00
€ 186,00

€ 3.736,€ 5.977,-

begroting
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2.3.4.3.5

2.3.4.3.6

2.3.4.4
2.3.4.5
2.3.4.6
2.3.4.7
2.3.4.8

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de
dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is
gebracht.
Indien de werkelijke (advies)kosten minder bedragen dan het aan de hand
van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf
verleend.
vervallen
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van exploitatieplan):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit):
Indien de artikelen 2.3.4.1 en 2.3.4.2 beide van toepassing zijn, wordt
alleen het tarief onder artikel 2.3.4.2 in rekening gebracht.
De bedragen van de artikelen 2.3.4.1 t/m 2.3.4.7 worden verhoogd met:
Als uiterlijk twee weken na aanvang van de activiteiten meldingskaart ‘start
wijziging gebruik’ door de gemeente is ontvangen en als uiterlijk twee

begroting

€ 186,00
€ 186,00

€ 100,00

weken na de voltooiing van de activiteiten meldingskaart ‘gereed wijziging
gebruik’ door de gemeente is ontvangen, wordt deze € 100,00
terugbetaald.
2.3.5

2.3.5.1

2.3.6

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
Voor de afgifte van een omgevingsvergunning onderdeel brandveilig
gebruik met bijbehorende voorschriften nadat een
brandveiligheidsonderzoek is gehouden, geldt een oppervlakte toeslag
boven het tarief als genoemd in artikel 2.3.5 van:
a. voor een bruto vloeroppervlakte van maximaal 1000 m2, per m2
b. voor een bruto vloeroppervlakte van 1001 t/m 2500 m2
c. voor een bruto vloeroppervlakte van 2501 t/m 5000 m2
d. voor een bruto vloeroppervlakte boven 5000 m2
vermeerderd per m2 boven 5000 m2 met

€ 341,00

€
0,35
€ 465,00
€ 542,50
€ 620,00
€
0,03

Sloopactiviteiten bij monumenten of in beschermd stads- of
dorpsgezicht en bij gevallen waarin dat in het bestemmingsplan is

2.3.6.1

bepaald
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:
ingeval van sloopaanvragen zonder asbest
Ingeval van sloopaanvragen met sloopveiligheidsplan

€ 62,00
€ 186,00
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2.3.6.2

De bedragen van het artikel 2.3.6.1 wordt verhoogd met:
Als uiterlijk twee weken na aanvang van de activiteiten meldingskaart ‘start
sloopwerkzaamheden’ door de gemeente is ontvangen en als uiterlijk twee

€ 100,00

weken na de voltooiing van de activiteiten meldingskaart ‘gereed
sloopwerkzaamheden’ door de gemeente is ontvangen, wordt deze
€ 100,00 terugbetaald.
2.3.7

2.3.8

2.3.9
2.3.9.1

2.3.9.2

2.3.10

2.3.11

Uitweg/inrit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€

62,00

Kappen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een
bepaling in een provinciale verordening of artikel 3 van de Kapverordening
gemeente Aalten 2011 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld
in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het
tarief:

€

62,00

Projecten of handelingen in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn
voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de
dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor
habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid,
van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief
Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en
Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 124,00

€ 124,00

€ 124,00

Andere activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande
onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
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2.3.11.1

2.3.11.2

2.3.11.2.1

2.3.11.2.2

2.3.12

2.3.12.1

2.3.12.2

2.3.13

2.3.13.1
2.3.13.2

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of
waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed
kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede
lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond
van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing
verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder
omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden
uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:
als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van
de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit
een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is
opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is
uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde
werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is
ingetrokken.

€

62,00

€

62,00

Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee
fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van
de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor
de eerste fase betrekking heeft, bij bouwactiviteiten 40% van het tarief
volgens artikel 2.3.1.1.1 of 2.3.1.1.2 met een minimum van € 62,00
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing
van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag
voor de tweede fase betrekking heeft, bij bouwactiviteiten 60% van het
tarief volgens artikel 2.3.1.1.1 of 2.3.1.1.2. met een minimum van € 62,00
Beoordeling bodemrapport
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de
in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld
of indien op verzoek een bodemrapport wordt beoordeeld
voor de beoordeling van een historisch onderzoek volgens NEN 5725
voor het uitvoeren door de gemeente van een historisch onderzoek
(bodemtoets)

€ 124,00
€ 124,00

16

2.3.13.3
2.3.13.4
2.3.13.5
2.3.13.6
2.3.13.7
2.3.13.8

2.3.14
2.3.14.1

2.3.14.2

2.3.15
2.3.15.1

2.3.15.1.1
2.3.15.1.2

2.3.15.2

voor de beoordeling van een verkennend onderzoek nadat al een
historisch onderzoek is beoordeeld of een bodemtoets is uitgevoerd
voor de beoordeling van een verkennend onderzoek zonder dat vooraf een
historisch onderzoek is beoordeeld of een bodemtoets is uitgevoerd
voor de beoordeling van een Programma van Eisen inzake archeologisch
(voor) onderzoek
voor de beoordeling van een Plan van Aanpak inzake archeologisch (voor)
onderzoek
voor de beoordeling van een offerte tot het doen van archeologische (voor)
onderzoek
De beoordeling van rapportage die voortvloeien uit archeologisch (voor)
onderzoek, ex artikelen 39 lid 2, 40 lid 1 en 41 lid 1 Monumentenwet
Advies
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel
van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen
bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de
aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het
verlenen van een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde
lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door
het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in artikel 2.3.14.1.is uitgebracht, wordt
een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag
waarop de begroting aan de aanvrager in kennis is gebracht, tenzij de
aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene
maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van
geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan
worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven:
indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen
moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1.2 is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop
de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag
voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

€ 124,00
€ 248,00
€ 223,20
€

74,40

€

74,40

€ 148,80

begroting

€ 124,00
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Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door
een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de
eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het
vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in
behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning
bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
2.5.1

2.5.1.3

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7,
intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente,
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf
bedraagt:
indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na
het in behandeling nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges;
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling
nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges;
Een bedrag minder dan € 62,00 wordt niet teruggegeven

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor

2.5.1.1

2.5.1.2

75%

50%

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
2.5.2.1

2.5.2.2

2.5.3

Als een aanvrager binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van een
verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, een verzoek tot intrekken indient,
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf
bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
Als een aanvrager na 26 weken na onherroepelijk worden van een
verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, een verzoek tot intrekken indient,
bestaat geen aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

20%

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning
voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
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2.5.3.1

2.5.3.2

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in
de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.12.1 of 2.3.12.2 weigert,
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf
bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan
een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij
rechterlijke uitspraak.

50%

Minimumbedrag voor teruggaaf
2.5.4

Een bedrag minder dan € 62,00 wordt niet teruggegeven.
Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

2.5.5

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2 en 2.3.1.3.
en 2.3.14 en 2.3.15 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de
omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€

62,00

Hoofdstuk 7 Bestemmingsplannen
2.7.1

2.7.1.1
2.7.1.2
2.7.1.3
2.7.1.4

2.7.1.5

2.7.1.6

Vaststellen bestemmingen waarbij sprake is van een bouwactiviteit
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van
een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en dat erop is gericht bouwactiviteiten mogelijk te
maken, bedraagt het basistarief:
indien de oppervlakte van de bij het plan of project betrokken gronden:
- minder is dan 2.500 m²
- meer is dan 2.500 m² en minder dan 5.000 m²
- meer dan 5.000 m² bedraagt dan wordt een begroting
opgesteld
Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.7.1.1 t/m 2.7.1.3 wordt dit
basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het
feitelijk opstellen van een bestemmingsplan.
Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de
dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is
gebracht.

€ 4.981,€ 7.970,begroting

begroting

Indien de werkelijke (advies)kosten minder bedragen dan het aan de hand
van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf
verleend.
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2.7.1.7

2.7.1.8

2.7.1.9

2.7.2

2.7.2.1
2.7.2.2
2.7.2.3
2.7.2.4

2.7.2.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
principebesluit tot het vaststellen van een bestemmingsplan bedraagt
van het onder 2.7.1.1 t/m 2.7.1.3 genoemde basistarief.
De onderdelen 2.7.1.5 en 2.7.1.6. zijn ook van toepassing
Indien een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan voor
een op basis van een principebesluit uitgewerkt plan in behandeling wordt
genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.
Wanneer een aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan
integraal kan worden opgenomen in een ander bestemmingsplan
(bijvoorbeeld een actualiseringsplan) dan bedraagt het tarief
van het basistarief zoals genoemd in de onderdelen 2.7.1.1 t/m 2.7.1.3. De
onderdelen 2.7.1.5 en 2.7.1.6 zijn ook van toepassing.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van
een bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet
ruimtelijke ordening) dat geen bouwactiviteiten mogelijk maakt, bedraagt
het basistarief:
indien de oppervlakte van de bij het plan of project betrokken gronden:
- minder is dan 2.500 m²
- meer is dan 2.500 m² en minder dan 5.000 m²
- meer dan 5.000 m² bedraagt dan wordt een begroting
opgesteld
Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.7.2.1 t/m 2.7.2.3 wordt dit
basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het
feitelijk opstellen van een bestemmingsplan.
Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de
dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is
gebracht.
Indien de werkelijke (advies)kosten minder bedragen dan het aan de hand
van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf
verleend.

2.7.2.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
principebesluit tot het vaststellen van een bestemmingsplan bedraagt
van het onder 2.7.2.1 t/m 2.7.2.3 genoemde basistarief.
De onderdelen 2.7.2.5 en 2.7.2.6 zijn ook van toepassing.
Indien een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan voor
een op basis van een principebesluit uitgewerkt plan in behandeling wordt
genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

2.7.2.9

50%

Vaststellen bestemmingen waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

2.7.2.6

2.7.2.8

25%

Wanneer een aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan
integraal kan worden opgenomen in een ander bestemmingsplan
(bijvoorbeeld een actualiseringsplan) dan bedraagt het tarief
van het basistarief zoals genoemd in de onderdelen 2.7.2.1 t/m 2.7.2.3. De
onderdelen 2.7.2.5 en 2.7.2.6 zijn ook van toepassing.

€ 2.490,€ 3.985,begroting

begroting

25%

50%
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2.7.3

2.7.3.1
2.7.3.2
2.7.3.3

Vaststellen wijzigingsplan waarbij sprake is van een bouwactiviteit
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een
bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de
Wet ruimtelijke ordening) en dat erop is gericht bouwactiviteiten mogelijk
te maken,bedraagt het basistarief:
indien de oppervlakte van de bij het plan betrokken bouwperceel:
- minder is dan 2.500 m²
- meer is dan 2.500 m² en minder dan 5.000 m²
- meer dan 5.000 m² bedraagt dan wordt een begroting
opgesteld

2.7.3.4

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.7.3.1 t/m 2.7.3.3 wordt dit
basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het
feitelijk opstellen van het wijzigingsplan.

2.7.3.5

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de
dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is
gebracht.
Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand
van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf
verleend.

2.7.3.6

2.7.3.7

2.7.3.8

2.7.4

2.7.4.1
2.7.4.2
2.7.4.3
2.7.4.4

2.7.4.5

2.7.4.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
principebesluit tot het vaststellen van een wijzigingsplan bedraagt
van het onder 2.7.3.1 t/m 2.7.3.3 genoemde basistarief.
De onderdelen 2.7.3.5 en 2.7.3.6 zijn ook van toepassing.
Indien een aanvraag tot vaststelling van een wijzigingsplan voor een op
basis van een principebesluit uitgewerkt plan in behandeling wordt
genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

€ 3.736,€ 5.977,begroting

begroting

25%

Vaststellen wijzigingsplan waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een
bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de
Wet ruimtelijke ordening) en dat niet erop is gericht bouwactiviteiten
mogelijk te maken,bedraagt het basistarief:
indien de oppervlakte van de bij het plan betrokken bouwperceel:
- minder is dan 2.500 m²
- meer is dan 2.500 m² en minder dan 5.000 m²
- meer dan 5.000 m² bedraagt dan wordt een begroting
opgesteld
Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.7.4.1 t/m 2.7.4.3 wordt dit
basistarief vermeerderd met de (interne of externe) kosten voor het
feitelijk opstellen van het wijzigingsplan.
Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de
dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is
gebracht.
Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand
van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf
verleend.

€ 2.490,€ 3.985,begroting

begroting

21

2.7.4.7

2.7.4.8

2.7.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
principebesluit tot het vaststellen van een wijzigingsplan bedraagt
van het onder 2.7.4.1 t/m 2.7.4.3 genoemde basistarief.
De onderdelen 2.7.4.5 en 2.7.4.6 zijn ook van toepassing
Indien een aanvraag tot vaststelling van een wijzigingsplan voor een op
basis van een principebesluit uitgewerkt plan in behandeling wordt
genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

25%

Intrekking of afwijzing van een aanvraag om vaststelling van een
bestemmingsplan of wijzigingsplan

2.7.5.1

2.7.5.2

Als een aanvrager zijn aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan
of wijzigingsplan intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door
de gemeente of wanneer een aanvraag wordt geweigerd, bestaat
aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf
bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde basisleges.
Indien de intrekking of afwijzing betrekking heeft op een aanvraag tot
vaststelling van een bestemmingsplan of wijzigingsplan waarvoor reeds
een principebesluit is genomen wordt, worden de daarvoor geheven leges
met deze leges verrekend.

25%

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking
2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€

62,00
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet
vervallen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Dranken Horecawet

3.1.4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning, als bedoeld
in artikel 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening:
vervallen

3.1.4.2

vervallen

3.1.5

vervallen

3.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag voor een vergunning:
tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés,
restaurants en dergelijke inrichtingen als bedoeld in artikel 2.29 van de
Algemene plaatselijke verordening, geldig per keer:

3.1.6.1

€

341,00

€

12,60

€

341,00

€

27,70

€

18,60

€

12,40

€

12,40

€

18,60

€

12,40

€

12,40

€

62,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
3.2.1

3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6
3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in
artikel 2.25, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:
een grootschalig evenement, per dag
vermeerderd met een toeslag van € 4,65 per iedere dag verlenging
een middelgroot evenement, per dag
vermeerderd met een toeslag van € 3,10 per iedere dag verlenging
een snuffelmarkt of braderie
een feest, optocht, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg
(grootschalig)
een feest, optocht, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg
(middelgroot)
een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.25,
van de Algemene plaatselijke verordening
Indien in het kader van de veiligheid externe advisering door de
Brandweer Achterhoek Oost (cluster BWAO) noodzakelijk is wordt een
bedrag geheven van
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Hoofdstuk 3 Standplaatsen
3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
een vergunning:

3.3.1

tot het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.18 van de
Algemene plaatselijke verordening, anders dan op de weekmarkt te Aalten
of Dinxperlo en behoudens de huurprijs van de gemeentegrond als
bepaald in het Standplaatsenbeleid gemeente Aalten

€

12,15

€
€

790,00
790,00

€

356,50

a. voor een bruto vloeroppervlakte van maximaal 1.000 m², per m²

€

0,35

b. voor een bruto vloeroppervlakte van 1.001 m² tot en met 2.500 m²

€

465,00

c. voor een bruto vloeroppervlakte van 2.501 m² tot en met 5.000 m²

€
€
€

542,50
620,00
33,85

€

465,00

€

93,00

Hoofdstuk 4 Prostitutiebedrijven
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als
bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening
voor een seksinrichting
voor een escortbedrijf

Hoofdstuk 5 Omgevingsvergunning brandveilig gebruik
3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.5.1.1

een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning met
betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld
in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

3.5.1.2

Voor de afgifte van de omgevingsvergunning met bijbehorende voorschriften nadat een brandveiligheidsonderzoek is gehouden, geldt een
oppervlaktetoeslag boven het tarief als genoemd onder 3.5.1.1 van:

d. voor een bruto vloeroppervlakte boven 5.000 m²
vermeerderd per 1.000 m² of een gedeelte daarvan boven 5.000 m² met

Hoofdstuk 5 A Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
3.5A.1
3.5A.1.1
3.5A.1.2
3.5A.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor reguliere
werkzaamheden binnen het grondgebied van de gemeente
voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor werkzaamheden
van minder ingrijpende aard binnen het grondgebied van de gemeente
Voor beheers-, degeneratie- en onderhoudskosten worden de onder
3.5A.1.1 en 3.5A.1.2 genoemde tarieven per meter sleuf verhoogd
conform de genoemde tarieven in de VNG-regeling (Richtlijn Tarieven
(graaf)werkzaamheden telecom) en UNOG (Uniformiteit Nutsbedrijven
Oostelijk Gelderland).
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Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere
beschikking

€

12,15

Behorende bij het raadsbesluit van 15 december 2015.
De Griffier,

M.A.J.B. Fiering
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De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015;
gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016.
(Verordening lijkbezorgingsrechten 2016).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a.
begraafplaats(en): de begraafplaatsen:
Begraafplaats Berkenhove, Aalten
Begraafplaats Piet Heinstraat, Aalten
Begraafplaats Varsseveldsestraatweg, Aalten
Begraafplaats Kloosterdijk, Bredevoort
Begraafplaats Prins Mauritsstraat, Bredevoort
Oude begraafplaats, Kerkhofpad, Dinxperlo
Nieuwe begraafplaats, Aaltenseweg, Dinxperlo
De bijzondere begraafplaatsen als bedoeld in artikel 37 van de Wet op de
Lijkbezorging, voor zover dit betreft een door of in opdracht van een natuurlijk persoon
aangelegde begraafplaats op eigen grond voor één dan wel een zeer beperkt aantal
met name genoemde personen.
b.
graf: een zandgraf of een keldergraf;
c.
grafkelder: een zich al dan niet (gedeeltelijk) boven de grond bevindende betonnen,
gemetselde of andere duurzame constructie die ruimte biedt aan een of meer keldergraven
door het begraven van lijken en/of het bijzetten van asbussen/urnen;
d.
asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
e.
urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;
f.
particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend
recht is verleend tot:
het doen begraven en begraven houden van één of meer lijken;
het doen bijzetten en bijgezet houden van één of meer asbussen met of zonder urnen;
het doen verstrooien van as.
g.
verstrooiingsplaats: een deel van de begraafplaats dat door het college is aangewezen als
plek om permanent crematie as te verstrooien.
h.
grafbedekking: gedenktekens en/of winterharde beplanting op een graf of gedenkplaats;
i.
beheerder: de ambtenaar die krachtens mandaat van het college belast is met de dagelijkse
leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;
j.
rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend
op een particulier graf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze
geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

Artikel 2 Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en
voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.
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Artikel 3 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst
wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen
De rechten worden niet geheven voor:
a. het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;
b. het begraven van overleden kinderen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze
verordening behorende ‘tarieventabel 2016’.
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar
1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het
kalenderjaar.
2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende
tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing
De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder
wordt begrepen een nota of een andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het
gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de
belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
Alle rechten zoals opgenomen in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de
dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden
betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2015' van 16 december 2014, laatstelijk gewijzigd 17 maart
2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die
datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
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3. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde
datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de
in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de
rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.
4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
5. Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2016'.

AALTEN, 15 december 2015
De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

G. Berghoef

Tarieventabel 2016,
behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2016’.
Hoofdstuk 1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven
en begraven houden van stoffelijke overschotten van personen
van 12 jaar of ouder voor één grafruimte wordt geheven:
a. voor een periode van 10 jaar
b. voor een periode van 20 jaar
b. voor een periode van 30 jaar
Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven
en begraven houden van stoffelijke overschotten van kinderen
beneden de 12 jaar voor één grafruimte wordt geheven:
a. voor een periode van 10 jaar
b. voor een periode van 20 jaar
b. voor een periode van 30 jaar
Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven
en begraven houden voor twee aaneenliggende grafruimten ten
name van dezelfde rechthebbende(n) wordt geheven:
a. voor een periode van 10 jaar
b. voor een periode van 20 jaar
b. voor een periode van 30 jaar
Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten
en bijgezet houden van asbussen of urnen in een particuliere
urnenkelder, op of in een particulier zandgraf wordt geheven:
a. voor een periode van 10 jaar
b. voor een periode van 20 jaar
b. voor een periode van 30 jaar
Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen verstrooien van as op/in een particulier zandgraf wordt geheven:
a. voor een periode van 10 jaar
b. voor een periode van 20 jaar
b. voor een periode van 30 jaar
Indien het recht als bedoeld in artikel 1.1 tot en met 1.5 voor een
periode van 20 jaar is uitgegeven in de jaren 1993 tot en met
2008 zoals bedoeld in Raadsbesluit van 16 oktober 2012, wordt
voor de eerste verlenging met een periode van 10 jaar, uitsluitend administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van

Hoofdstuk 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.2

€
€
€

693,00
1.386,00
2.079,00

€
€
€

346,50
693,00
1.039,50

€
€
€

2.079,00
4.158,00
6.237,00

€
€
€

693,00
1.386,00
2.079,00

€
€
€

693,00
1.386,00
2.079,00

€

5,70

€

496,00

€

124,00

€

248,00

€

248,00

€

186,00

€

124,00

Begraven

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon
van 12 jaar of ouder wordt geheven
Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden de 1 jaar wordt geheven
Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden de 12 jaar, maar ouder dan 1 jaar, wordt geheven
Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht als bedoeld in artikel 2.1 tot en met 2.3 verhoogd met
Onder buitengewone uren wordt verstaan vòòr 09.00 uur of ná
17.00 uur en op zon- en feestdagen.

Hoofdstuk 3
3.1

Verlenen van rechten

Bijzetten van asbussen, urnen of verstrooien van as

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een particuliere urnkelder, op of in een particulier zandgraf wordt geheven:
Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats of in of op
een eigen graf wordt per asbus geheven

Hoofdstuk 4
4.1

4.2

4.3

Voor het op verzoek door de gemeenteraad aanwijzen van gronden voor de aanleg of uitbreiding van een particuliere begraafplaats op eigen grond als bedoeld in artikel 40 van de Wet op de
lijkbezorging wordt geheven
Het in artikel 4.1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met de kosten
blijkende uit de Legesverordening indien voor de aanleg of uitbreiding van een particuliere begraafplaats als bedoeld in artikel
40 van de Wet op de lijkbezorging, een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is.
Voor het verlenen van toestemming tot in gebruikneming van een
particuliere begraafplaats als bedoeld in artikel 41 van de Wet op
de lijkbezorging wordt geheven

Hoofdstuk 5
5.1

Aanwijzing particuliere begraafplaats op eigen grond

€

1.488,00

€

124,00

€

62,00

€

248,00

€

62,00

€

496,00

€

496,00

€

124,00

€

496,00

€

31,00

Grafbedekking

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een grafbedekking wordt geheven

Hoofdstuk 6 Stichting grafkelder
6.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het stichten van een
grafkelder wordt geheven

Hoofdstuk 7

7.1

Voor het aanbrengen van een administratieve wijziging (registreren overledene, inschrijven en/of overschrijven rechthebbende)
van een particulier zandkelder of urnengraf in het daartoe bestemd register wordt geheven
Indien bij de registratie van een overledenen tevens de rechthebbende wordt ingeschreven, wordt slechts eenmaal het genoemde
tarief in rekening gebracht.

Hoofdstuk 8
8.1
8.2
8.3

8.4

Lichten en ruimen

Voor het lichten van een stoffelijk overschot wordt geheven
Voor het na lichten weer begraven van het stoffelijk overschot in
een ander graf op verzoek van rechthebbende wordt geheven
Voor het lichten van een asbus of urn uit een particulier zandgraf,
grafkelder of urnenkelder op verzoek rechthebbende wordt geheven
Voor het ruimen of schudden van een graf op verzoek van de
rechthebbende wordt geheven

Hoofdstuk 9
9.1

Inschrijven en overboeken van eigen graven en eigen
urnenruimte

Overig

Voor het op verzoek luiden van de klokken in de gemeentetoren
wordt per keer geheven

Behorende bij het raadsbesluit van 15 december 2015.
De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015;
gelet op het bepaalde in de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet en raadsmededeling
182/2015;

BESLUIT:

vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016.
(Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016).

Artikel 1 Belastingplicht
1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden voor binnen de gemeente gelegen
onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende
zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt
recht of persoonlijk recht, gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;
b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een
onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te
noemen: eigenarenbelasting.
2. Bij de gebruikersbelasting wordt:
a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven
(verder: de gebruiker), aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft
gegeven (verder: de gebruikgever); de gebruikgever is bevoegd de belasting als zodanig te
verhalen op de gebruiker;
b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor voltijdig gebruik aangemerkt als
gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de
onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen
op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.
3. Voor de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt
recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie
kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom,
bezit of beperkt recht is.

Artikel 2 Belastingobject
1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de
Wet waardering onroerende zaken.
2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk
IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in
hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan
wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
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Artikel 3 Maatstaf van heffing
1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken
voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 1.
2. Als voor een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de
Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald
met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20,
tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Vrijstellingen
1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten
aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel
bedoelde waarde, de waarde van:
a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder
mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die
bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de
ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;
b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen,
voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;
c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en
ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
d. een of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in
artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de
daarop voorkomende gebouwde eigendommen;
e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen,
moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke
zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen,
beheerd worden;
f.
openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met
inbegrip van kunstwerken;
g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen,
instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de
delen van zodanige werken die dienen als woning;
h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met
uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning.
i.
werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als
gebouwde eigendommen zijn aan te merken.
j.
onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst
van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd
zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;
k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde
gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste van
het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties,
standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;
l.
plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de
gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van
delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige
onroerende zaken die dienen als woning.
n. sportvelden en speelterreinen waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom,
bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die
dienen als woning.
2. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken
voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.
3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de
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gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende
zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan
woondoeleinden.

Artikel 5 Belastingtarieven
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage
bedraagt voor:
a. de gebruikersbelasting
0,1226 %;
b. de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
0,1327 %;
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen
0,1641 %.
2. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000,- blijft, wordt geen belasting geheven.
3. Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele
euro's.
4. Voor belastingbedragen tot € 10,- vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de
vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen
onroerende-zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 6 Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de
maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de
tweede termijn twee maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt dat, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, gelijk
aan of meer is dan € 100,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, moeten worden betaald in acht gelijke termijnen
waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een
maand later.
3. In afwijking van het eerste lid geldt dat, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,
minder is dan € 100,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, moeten worden betaald in vier gelijke termijnen
waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een
maand later.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de leden 1 t/m 3 gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen.
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Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015’ van 16 december 2014 wordt ingetrokken
met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016’.

AALTEN, 15 december 2015
De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

G. Berghoef

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015;
gelet op het bepaalde in artikel 227 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2016.
(Verordening reclamebelasting 2016).
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a.
openbare aankondiging : een openbare aankondiging in letters, symbolen, kleuren of een
combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg als bedoeld in artikel 227 van de
Gemeentewet;
b.
onroerende zaak : een onroerende zaak zoals afgebakend overeenkomstig artikel 16 van de
Wet waardering onroerende zaken. Indien verschillende gebruikers gebruik maken van een
onroerende zaak die is afgebakend conform artikel 16 van de Wet waardering onroerende
zaken en deze ieder hun eigen openbare aankondigingen voeren, wordt de onroerende zaak
opgesplitst in evenzoveel deelobjecten als er verschillende gebruikers zijn, en wordt elk van
deze deelobjecten als onroerende zaak aangemerkt;
c.
tussenpersoon : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het
verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten in opdracht
en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat;
d.
exploitant : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf maakt van het
ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op
door hem daartoe beschikbaar gestelde oppervlakken.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam reclamebelasting wordt, binnen het gebied zoals nader aangewezen in artikel 3 van
deze verordening en de bij deze verordening behorende kaart, een directe belasting geheven voor
een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.
Artikel 3 Gebiedsomschrijving
Deze verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting is van toepassing binnen het
gebied van de gemeente Aalten, één en ander zoals aangegeven op de bij deze verordening
behorende kaart (bijlage 1).
Artikel 4 Belastingplicht
1.
De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de
openbare aankondiging wordt aangetroffen.
2.
In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting voor een
openbare aankondiging, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon is gedaan
in verband met de verhuur of de verkoop van roerende en onroerende zaken, geheven van die
tussenpersoon.
3.
In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt de reclamebelasting
voor een openbare aankondiging die is aangebracht door tussenkomst van een natuurlijk
persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf maakt van ten behoeve van derden tegen
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vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op daartoe beschikbaar gestelde
oppervlakken, geheven van die natuurlijk persoon of rechtspersoon.
Artikel 5 Vrijstellingen
De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van openbare aankondigingen:
a.
die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend kunnen
worden aangemerkt;
b.
die door of in opdracht van het rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap zijn geplaatst
of aangebracht, indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van
de publieke taak;
c.
die door (semi)overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen zijn aangebracht en die
een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;
d.
op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door het bevoegde
bestuursorgaan;
e.
aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze aankondigingen rechtstreeks betrekking
hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;
f.
aangebracht op een voertuig, tenzij die kennelijk is bestemd voor het voeren van reclame.
Artikel 6 Maatstaf van heffing en belastingtarief
De reclamebelasting voor het hebben van één of meer openbare aankondigingen per roerende of
onroerende zaak wordt geheven naar een vast bedrag van € 412,- per jaar.
Artikel 7 Belastingtijdvak
Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 8 Het ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang
1.
De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.
2.
Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de
belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.
3.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting
verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de
belastingplicht, nog volle maanden overblijven.
4.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de aanslag op
verzoek van belastingplichtige verminderd met zoveel maandelijkse gedeelten van de voor dat
jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de
belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
5.
Het derde en het vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige verhuist binnen
het gebied dat aan de reclamebelasting onderhevig is en aldaar een andere onroerende zaak
in gebruik neemt.
Artikel 9 Wijze van heffing
De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 10 Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen
worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de
maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de
tweede twee maanden later.
2.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de
invordering van de reclamebelasting.
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Artikel 13 Inwerkingtreding
1. De 'Verordening reclamebelasting 2015' van 16 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van
de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening reclamebelasting 2016'.

AALTEN, 15 december 2015
De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

G. Berghoef

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015;
gelet op het bepaalde in artikel 228a van de Gemeentewet en
op het aangenomen amendement van de fracties van het CDA, CU en GemeenteBelangen d.d. 11
november 2015;

BESLUIT:

vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016.
(Verordening rioolheffing 2016).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling,
verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in
beheer of in onderhoud bij de gemeente;
c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;
d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.

Artikel 2 Aard van de belasting
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor
de gemeente verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de
zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater,
alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht
1. De belasting wordt geheven:
a. van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke
riolering wordt afgevoerd; en
b. van de gebruiker van een onroerend goed waarvan het verharde oppervlakte gelijk is aan of
groter dan 1.000 m², en waarvan het hemelwater wordt afgevoerd op de gemeentelijke
riolering.
2. Met betrekking tot de belasting als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, wordt als gebruiker
aangemerkt:
a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom,
bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
b. ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 - voor gebruik
is afgestaan: degene die dat gedeelte in gebruik heeft afgestaan.
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Artikel 4 Zelfstandige gedeelten
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als
afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig
bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één
geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing
1. De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, wordt geheven naar het aantal
kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.
2. Het aantal kubieke meters afgevoerd water wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat
in het belastingjaar naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt.
3. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van
een:
a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of
b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in
bedrijf is geweest kan worden afgelezen.
De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt
water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.
4. Indien blijkt, dat toegevoerd of opgepompt water niet op de riolering is geloosd en indien deze
hoeveelheid tenminste 20% met een minimum van 50 kubieke meter van de toegevoerde of
opgepompte hoeveelheid water bedraagt, wordt de op voet van de overige onderdelen van dit lid
bepaalde hoeveelheid water verminderd met de op andere wijze afgevoerde hoeveelheid kubieke
meter water.
5. Indien voor de in artikel 3, eerste lid bedoelde percelen in verband met het ontbreken van
afzonderlijke watermeters niet de hoeveelheid water kan worden vastgesteld zoals hiervoor
omschreven, zal de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde
gemeenteambtenaar:
a. voor tot woning dienende percelen de hoeveelheid water bepalen op 135 m³;
b. voor gebruikers van niet tot woning dienende percelen de verdeelsleutel hanteren zoals deze
door de respectievelijke gebruikers wordt gebruikt voor de onderlinge verdeling van de
waternota van Vitens N.V. en bij het ontbreken van een dergelijke regeling overgaan tot een
zo reëel mogelijke verdeling op basis van de beschikbare gegevens.
6. De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, wordt geheven op basis van de
gemiddelde neerslag per jaar voor de Regio Achterhoek, gemeten door het KNMI over een
periode van 30 jaar, gecorrigeerd met het leidingwaterverbruik over het voorafgaande
verbruiksjaar.

Artikel 6 Belastingtarief
1. De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, bedraagt bij een afvoer van:
a. 0 tot en met 2.500 m³
€ 1,22 per m³;
b. 2.501 m³ tot en met 5.000 m³
€ 1,22 per m³ voor de afvoer tot en met 2.500 m³
vermeerderd met € 0,93 per m³ voor de afvoer boven
de 2.500 m³;
c. 5.001 m³ of meer
€ 1,22 per m³ voor de afvoer tot en met 2.500 m³
vermeerderd met € 0,93 per m³ voor de afvoer boven
de 2.500 m³ tot en met 5.000 m³ en vermeerderd met
€ 61,89 voor elke volle eenheid van 1.000 m³ water
boven de 5.000 m³.
2. De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, bedraagt voor elke kubieke meter
water € 0,46.
3. Bij een tijdelijke lozing van water vanwege bronbemaling bedraagt de aanslag voor elke volle eenheid
van 1.000 m³ water: € 61,89.

Artikel 7 Belastingtijdvak
1. Het belastingtijdvak is in de gevallen waarin de heffing door middel van afrekening van Vitens N.V.
plaatsvindt de verbruiksperiode zoals die voor de betrokken belastingplichtige voor het
desbetreffende belastingobject geldt.
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2. In geval van een tijdelijke lozing van water vanwege bronbemaling is het belastingtijdvak, in
afwijking van het eerste lid, gelijk aan de duur van het plan c.q. werk.
3. In alle andere gevallen dan in het eerste of tweede lid bedoeld, is het belastingtijdvak gelijk aan
het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing
1. De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, wordt geheven bij wege van een
gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Deze kan worden gesteld op de afrekening van Vitens
N.V. Als dagtekening van de kennisgeving geldt in dat geval de dagtekening van de afrekening.
Als kennisgeving van voorlopig gevorderde bedragen wordt de voorschotnota aangemerkt of de
kennisgeving op andere wijze van betaling van voorschotbedragen.
2. Bevoegd tot de toezending of uitreiking van de kennisgeving in de vorm van voorschotnota’s of
afrekening van Vitens N.V. is de manager Klantencentrum & Facturatie van dat bedrijf.
3. De voorlopig gevorderde bedragen worden met het definitief gevorderde bedrag verrekend.
4. Ingeval aan de belastingschuldige geen nota’s van Vitens N.V. worden verzonden, wordt de
belasting geheven bij wege van aanslag.
5. De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, wordt geheven bij wege van
aanslag.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, is verschuldigd bij het begin van het
belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor de belasting als bedoeld in artikel 3,
eerste lid, onderdeel b, in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd
over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na
de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor de belasting als bedoeld in artikel 3,
eerste lid, onderdeel b, in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na
het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing ingeval van een tijdelijke lozing van water
vanwege bronbemaling.

Artikel 10 Termijnen van betaling
1. Het op basis van artikel 8, eerste lid, voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief
gevorderde bedrag, moet worden betaald tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het
voorschotbedrag, onderscheidenlijk het definitieve bedrag van de afrekening van Vitens N.V.
moet worden betaald.
2. De op basis van artikel 8, vierde en vijfde lid, opgelegde aanslagen moeten, in afwijking van
artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, worden betaald in twee gelijke termijnen
waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn twee maanden later.
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde
termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding
Indien een belastingplichtige voor kwijtschelding in aanmerking komt wordt bij de rioolheffing
kwijtschelding verleend van de betaalde rioolheffing tot een maximum van 45 m³ x het aantal
personen in het huishouden.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de rioolheffing.
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Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening rioolheffing 2015’ van 16 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de
in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2016'.

AALTEN, 15 december 2015
De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

G. Berghoef

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015;
gelet op het bepaalde in artikel 224 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016.
(Verordening toeristenbelasting 2016).

Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf
met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen
die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn
ingeschreven.

Artikel 2 Belastingplicht
1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.
2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt
als bedoeld in artikel 1.
3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig
die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:
1. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet
Toelating Zorginstellingen;
2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die
rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet,
en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder
verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;
3. van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf forensenbelasting is
verschuldigd;
4. van degene die op de dag van overnachting 11 jaar of jonger in leeftijd is.

Artikel 4 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal
overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal
nachten.
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Artikel 5 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
a. kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig ander onderkomen of
ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk
zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander
voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of
opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.
b. kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting
bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van
kampeermiddelen geheel of nagenoeg geheel ten behoeve van recreatief nachtverblijf.
c. vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en
dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel gedurende
een seizoen of een jaar.
d. volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een
kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van
verschillende kampeermiddelen.
e. woning: een huis, een naar aard en inrichting vergelijkbare ander onderkomen of een deel
van een huis of vergelijkbaar onderkomen.
f.
particulier: een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf of beroep
gelegenheid biedt tot verblijf.
g. particulier verhuurde woning: een woning die door een particulier ter beschikking wordt
gesteld voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm
dan ook.
2. Voor kampeermiddelen op vaste of volgtijdige standplaatsen kan het aantal overnachtingen als
bedoeld in artikel 4 op een bij de aangifte gedaan verzoek van de belastingplichtige forfaitair
worden vastgesteld.
3. Bij de forfaitaire berekening wordt per standplaats:
a. het aantal overnachtende personen gesteld op 2,65 personen.
b. het aantal overnachtingen gesteld op 55 nachten.

Artikel 6 Belastingtarief
Het tarief bedraagt per overnachting € 1,03.

Artikel 7 Belastingtijdvak
Het belastingtijdvak loopt van 1 april tot en met 30 september.

Artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Aanslaggrens
Belastingaanslagen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd.

Artikel 10 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee
maanden later.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
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Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de
invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 13 Aanmeldingsplicht
De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het
in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te
melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren,
bedoeld in artikel 231 tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De 'Verordening toeristenbelasting 2015' van 16 december 2014 wordt ingetrokken met ingang
van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening toeristenbelasting 2016'.

AALTEN, 15 december 2015
De Raad voornoemd,

De Griffier,

M.A.J.B. Fiering

De Voorzitter,

G. Berghoef

