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Onderwerp
Belastingvoorstellen 2016

Korte inhoud
Intrekken belastingverordeningen 2015 en opnieuw vaststellen belastingverordeningen
en bijbehorende tarieven en tarieventabellen voor het jaar 2016.

Voorstel van het College
• intrekken van de genoemde belastingverordeningen 2015;
• vaststellen nieuwe belastingverordeningen voor 2016 en bijbehorende tarieven.

Ter inzage liggende stukken
De respectievelijke belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen 2016.

Toelichting
Inleiding
De lokale heffingen zijn geregeld in de belastingverordeningen en bijbehorende
tarieventabellen. Als gevolg van nieuw beleid, deregulering en wijzigingen in landelijke
wetgeving moeten tarieven en verordeningen worden aangepast, vervallen of worden
ingevoerd voor het jaar 2016.
Wat is het probleem?/ Wat zijn de oorzaken van het probleem?
De juridische basis voor de belastingheffing van 2015 is voor 2016 niet volledig of
actueel genoeg als gevolg van de wijzigingen in gemeentelijk beleid en herziening van
gemeentelijke of landelijke regelgeving. Daarom moeten de aangepaste
belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen voor 2016 worden
vastgesteld.
Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten?
In de verordeningen worden de tarieven vastgelegd die in rekening worden gebracht bij
de belastingplichtige inwoners en andere belastingplichtigen buiten de gemeente. Er is
een belangenafweging tussen enerzijds de belangen voor de gemeente, bijvoorbeeld
het op peil houden van gemeentelijke voorzieningen, het genereren van inkomsten of
het dekken van kosten en anderzijds het beperken van de lastendruk voor de
belastingplichtige burgers en bedrijven.
Wat gaan we daarvoor doen?
Intrekken belastingverordeningen en tarieven 2015 en vaststellen van de
belastingverordeningen en tarieventabellen voor 2016.
Bij de raadsbehandeling van de begroting op 5 november jl. is voor de lokale heffingen
een besluit genomen welke tarieven en/of verhogingen worden doorgevoerd voor
2016. Hierna wordt puntsgewijs per belastingverordening aangegeven wat de
wijzigingen zijn buiten de algemene inflatiecorrectie van 0,75 %.

Toelichting per verordening:
Verordening onroerende zaakbelasting
Voor de begroting 2016 is een verhoging van de OZB-opbrengst van 0,75 %
meegenomen. De verhoging betreft uitsluitend een inflatiecorrectie van 0,75%.
De tarieven (percentages) wijzigen als volgt:
Het tarief eigenaar woningen was 0,2097 %, wordt 0,2129 %.
Het tarief niet- woningen:
- voor de eigenaar was 0,2888 %, wordt 0,2947 %
- voor de gebruiker was 0,2529 %, wordt 0,2593 %.
De tarieven verhogen ten opzichte van het jaar 2015 op basis van de gewenste
begrotingsopbrengst 2016 en rekening houdend met de algemene waardeontwikkeling
(gemiddelde daling) voor woningen en niet-woningen.
Verordening afvalstoffenheffing
De tarieven van de afvalstoffenheffing wijzigen (+ € 1,20) zoals voorgesteld in de
programmabegroting.
Tarieven:
Meer-persoonshuishouding was € 171,60, wordt € 172,80 per jaar.
Een-persoonshuishouding was € 120,00 wordt € 121,20 per jaar.
Verder zijn er geen wijzigingen voor deze verordening.
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Verordening rioolheffing
De tarieven van de rioolheffingen verhogen zoals voorgesteld in de
programmabegroting 2016. De tarieven in deze verordening zijn gebaseerd op een
meerjarig beleidsplan.
In maart 2012 heeft de raad een besluit genomen over een geactualiseerde vaststelling
van de kosten voor rioleringszorg (vGRP=verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) en de
toepassing van het principe van 100% kostendekking over een periode van 30 jaar met
een jaarlijkse indexatie. Op basis van het vGRP wordt nu een groter aantal objecten
aangeslagen. Ook objecten die voorheen geen aanslag rioolheffing kregen, ontvingen
ingaande 2013 een aanslag rioolheffing basistarief.
Dit betreffen percelen/panden welke niet aangesloten zijn, direct of indirect op het
gemeentelijke rioolstelsel.
Een wijziging in de wetgeving zorgt ervoor dat dit nieuwe GRP het beleidskader gaat
vormen voor de uitvoering van de 'verbrede' watertaken. Naast de zorgplicht voor
riolering zal ook de zorgplicht voor afstromend hemelwater en grondwater geborgd
worden in het nieuwe GRP.
Vanwege de 'verbrede' watertaken wordt nu dan ook gesproken van een verbreed
GRP.
In de tarieven voor de rioolheffing is een component opgenomen waarmee kosten
worden gedekt die ontstaan door de verbrede taak voor de gemeente als het gaat om
de zorg voor hemelwaterafvoer en grondwaterbeheer. Ook de niet-aangesloten
percelen hebben een algemeen belang bij de uitvoering van deze taken.
Het is daarom dat er een basistarief is ingevoerd. Dit tarief geldt zowel voor de
gebruikers van aangesloten (zit in tarief) als voor niet-aangesloten percelen.
Tarieven:
Voor de niet-aangesloten percelen bestaande uit bedrijfsruimten of woonruimte is de
heffing voor de gebruiker € 54,00, dit wordt € 55,20 per jaar, per pand/perceel
(basistarief).
Rioolheffing meerpersoonshuishouding was € 115,80, wordt € 118,80 per jaar (incl.
basistarief).
Rioolheffing eenpersoonshuishouding was € 97,20, wordt € 99,60 per jaar (incl.
basistarief).
Het tarief voor gebruikers van niet- woningen was € 146,40, wordt € 150,60 per jaar
(incl. basistarief).
Rioolheffing eigenaar, voor alle aangesloten percelen/panden was € 57,00, wordt
€ 58,80 per jaar.
Verordening eenmalig aansluitrecht rioolaansluiting
Voor de riool aansluitrechten de tarieven wijzigen. De tarieven verhogen met
inflatiecorrectie (0,75%). Voor gemiddeld werk met aansluitingen met een diameter van
125 mm wordt het:
- het recht voor een aansluiting tot 5 strekkende meters was € 613,25 en wordt
€ 617,85 excl. btw;
- het recht voor elke strekkende meter meer of een deel daarvan was € 49,75 en
wordt € 50,15 excl. btw.
Enkele tekstuele aanpassingen:
- in artikel 1 Begripsomschrijvingen bij punt e. toevoegen. “situaties die veel afwijken
van de standaard situatie”;
- artikel 4 Maatstaf van heffing punt c. toevoegen “bij een afwijkende diameter
>125mm zal een meerprijs (tegen kostprijs) in rekening worden gebracht”. Punt c.
voorheen wordt punt d.
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Verordening begrafenisrechten
De tarieven indexeren en of verhogen. Rekening houden met bezuinigingstaakstelling
voor “Begraafplaatsen” voor 2016 is deze bepaald op € 2000,00.
Te realiseren middels een verhoging van de baten.
Verordening Standplaatsgeld
Tarieven niet wijzigen met uitzondering van tarieven bedoeld in Hoofdstuk I van de
tarieventabel:
A 1 a was € 5,50 en wordt € 5,55;
A 2.a was € 3,20 en wordt € 3,25;
A 3.a was € 1,40 en wordt € 1,45.
Tekstuele wijzigingen met betrekking tot standplaatsen algemeen en in relatie met
gebruik openbaarterrein. Wijzigingen doorgevoerd voor artikel 1 belastbare feiten, 2
verwijzingen naar A.P.V., artikel 5, 6 en artikel 8 over betalen en teruggaaf.
Verordening Reinigingsrechten
Voorgesteld wordt de tarieven voor 2016 niet te verhogen. De tarieven gelijk laten aan
die van 2014. De tarieven voor 2014 zijn geïndexeerd en vervolgens zijn ronde
bedragen bepaald. De inflatiecorrectie voor 2015 en 2016 samen is marginaal van
van invloed en kan achterwege blijven. De verordening 2014 blijft van kracht.
Verordening Haven, Kade en Opslaggeld
De tarieven indexeren.
Verordening Toeristenbelasting
Geen wijzigingen voor 2016.
Het tarief voor de toeristenbelasting wordt niet jaarlijks verhoogd met een index, maar
één keer in de paar jaren met een bepaald bedrag. Om ondernemers tijdig op de
hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de tarieven is afgesproken om jaarlijks bij
de behandeling van de perspectiefnota duidelijkheid te geven over de ontwikkeling van
het tarief. Bij de behandeling van de perspectiefnota 2013 - 2016 is voor de jaren 2013
en 2014 afgesproken om de tarieven met (tweemaal) € 0,10 te verhogen. Het totale
tarief voor 2014 komt daarmee op € 1,00 per persoon per overnachting. Evenals voor
het jaar 2015 is voor 2016 het tarief € 1,00.
Verordening Leges
• Titel 1 Algemene dienstverlening
• Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
• Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
De legestarieventabel wijzigt voor 2016 als gevolg van:
1. Het toepassen van een prijsinflatiecorrectie van 0,75 % waarna tarieven
rekenkundig worden afgerond op 5 cent.
Dit geldt voor de tarieven bij Titel 1:
- Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
- Hoofdstuk 3 Rijbewijzen alleen punt 1.3.3
- Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit GBA, punten 1.4.2 en 1.4.4
- Hoofdstuk 5 Kiezersregister
- Hoofdstuk 7 Bestuursstukken, (2016:vervallen 1.7.1 t/m 1.7.3.2)
- Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie, 1.8.1 t/m 1.8.1.19
- Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
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- Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen en Ventvergunningen
- Hoofdstuk 15 Winkeltijden
- Hoofdstuk 16 Kansspelen, 1.16.1.3
- Hoofdstuk 18 Telecommunicatie
- Hoofdstuk 19 Verkeer en Vervoer
- Hoofdstuk 20 Diversen.
Dit geldt voor de tarieven bij Titel 2:
- Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning, vanaf 2.3.1.2 t/m Hoofdstuk 10 tenzij hierna bij 2
en of 3 anderszins uitzonderingen zijn aangegeven.
Dit geldt voor de tarieven bij Titel 3:
- Hoofdstukken 1 tot en met 7.
2. Wijzigingen in landelijke regelgeving waarbij een aantal wettelijke en/of
rijksbedragen veranderen of gelijk blijven, welke geheel of gedeeltelijk deel
uitmaken van de legestarieven, doorvoeren in de tarieven bij de betreffende
punten van dienstverlening. Dit geldt tevens voor mogelijk tekstuele wijziging.
Dit is van toepassing bij de tarieven genoemd bij de punten onder Titel 1:
- Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand, punt 1.1.11
- Hoofdstuk 2 Tarieven reisdocumenten, punt 1.2.1 t/m 1.2.2 (artikel 6 Besluit
paspoortgelden bedragen afgerond)
- Hoofdstuk 3 Rijbewijzen, punt 1.3.1 t/m 1.3.2 en 1.3.4; tarief punt 1.3.1 handhaven op
€38,00 (afgerond)
- Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit GBA, punt 1.4.3 nader bepalen op € 4,00
- Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie, punten 1.8.2.1 t/m 1.8.4.6
- Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken, tot punt 1.9.2 en vanaf 1.9.9
- Hoofdstuk 16 Kansspelen, behalve 1.16.1.3.
3. Wijzigen/handhaven als gevolg van gemeentelijk beleid en tekstuele
aanpassingen:
Dit is van toepassing bij de tarieven, genoemd bij de respectievelijke punten
onder Titel 1:
- Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand, nieuw tarief voor beschikbaar stellen gemeentelijke
getuige punt 1.1.12
- Hoofdstuk 12 Leegstandswet, tarief na periode handhaven voor 2016 tarief verhogen
met € 1,00.
Dit is van toepassing bij de tarieven genoemd bij de respectievelijke punten vallend
onder "Dienstverlening onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning" Titel 2:
- Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning, actualiseren standaard bouwkosten in de tabel:
Punt 2.1.4. Deels verhogen en deels handhaven van bedragen voor de
respectievelijke categorieën bouwwerken.
Punt 2.3.1 Het basistarief handhaven op € 250,00 en handhaven van respectievelijke
percentages.
Punt 2.3.1.1.7. Tarief voor vergunning tot een bedrag van € 5.000,00 aan bouwkosten
handhaven op € 125,00.
Punt 2.3.1.7. Handhaven van een tarief van € 100,00 waarmee de leges voor de
omgevingsvergunning worden verhoogd, een bedrag dat later in geval van een
startmelding en gereed melding d.m.v. € 50,00 per melding wordt terugbetaald
(activiteit waarvoor een vergunning is verkregen/verleend).
Punt 2.3.6.1. “Erfgoedverordening 2010” wordt “Erfgoedverordening 2014”.
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Verordening Precariobelasting
Geen wijzigingen voor 2016.
De verordening is in oktober 2014 vastgesteld en blijft van kracht.
Verordening Reclamebelasting
Geen wijzigingen voor het jaar 2016.Verordening 2014 blijft van kracht.

Burgum, 17 november 2015

Het college van Tytsjerksteradiel
de secretaris

de burgemeester

O. de Jager MAC RC

drs. E.J. ter Keurs
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Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering d.d. 17 december 2015, agendapunt 11

De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:
overwegende dat:
de belastingverordeningen
aangepast moeten worden;

lokale

heffingen

en

bijbehorende

tarieventabellen

gelezen het voorstel van het College d.d. 17 november 2015;
gelet op het bepaalde in de artikelen 147, 216 e.v., 227 en 228a van de Gemeentewet;

BESLUIT:
a. De volgende, als bijlage ter inzage liggende en bij dit raadsbesluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte belastingverordeningen 2016 en waarvan toepassing de
bijbehorende tarieventabellen, vast te stellen:
 verordening onroerende zaakbelasting 2016;
 verordening afvalstoffenheffing 2016;
 verordening éénmalig aansluitrecht 2016;
 verordening begrafenisrechten 2016;
 verordening haven- kade- en opslaggeld 2016;
 verordening standplaatsgelden 2016;
 verordening rioolheffing 2016;
 verordening leges 2016.
b. In te trekken de belastingverordeningen als onder a. genoemd, voor het jaar 2015
en tarieventabellen 2015 behoudens de respectievelijke overgangsbepalingen in de
nieuwe verordeningen 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente
Tytsjerksteradiel van 17 december 2015.

De Raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

mr. S.K. Dijkstra

drs. E.J. ter Keurs
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