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Onderwerp  : Belastingverordeningen 2014 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1.   De volgende belastingverordeningen 2014 vast te stellen: 
a.    de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2014; 
b.    de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014; 
c. de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014; 
d. de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014; 
e. de verordening op de heffing en invordering van leges 2014; 
f. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014; 
g. de verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014; 
h. de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2014; 
i. de verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2014; 
j. de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014. 

2.   De verordening brandweerrechten 2013 in te trekken. 

 
Aanleiding 
Op 7 november heeft u de begroting voor 2014 vastgesteld en daarmee ook de opbrengsten van de diverse 
gemeentelijke belastingen. De daaruit voortvloeiende tarieven zijn verwerkt in de diverse 
belastingverordeningen voor 2014. In de bijlage bij dit voorstel treft u de verordeningen en eventuele 
tarieventabellen aan. Aan het begin van de bijlage wordt per verordening aangegeven of er eventueel 
bijzonderheden zijn.  
Zoals u weet, zijn per 1 januari 2011 de brandweertaken van de gemeente overgedragen aan de VNOG 
(Brandweer Achterhoek West). Hierdoor is de gemeentelijke verordening brandweerrechten overbodig 
geworden. Daarom wordt voorgesteld om de brandweerverordening 2013 in te trekken. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Met de nieuwe verordeningen is het mogelijk om de gewijzigde tarieven in rekening te brengen. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Door het vaststellen van de nieuwe verordeningen kunnen vanaf 1 januari 2014 de gewijzigde 

tarieven in rekening worden gebracht. 
In de belastingparagraaf behorende bij de begroting zijn bepaalde opbrengsten, cq 
tariefsaanpassingen voor het jaar 2014 vastgesteld. Hiertoe dient echter wel de bestaande 
verordening te worden aangepast of een nieuwe verordening te worden vastgesteld. 

1.2 Zonder intrekking van de verordening brandweerrechten blijft er een verordening actief die niet 
meer relevant is 
Omdat de brandweertaken per 1 januari 2011 zijn overgeheveld naar de VNOG (Brandweer 
Achterhoek West), voert de gemeente geen diensten meer uit die op grond van de verordening 
brandweerrechten in rekening kunnen worden gebracht. 

1.3 Nieuwe verordeningen werken praktischer 
 Om de voor 2014 gewijzigde opbrengst van de belastingen in 2014 ten opzichte van 2013 te    
 realiseren, hoeven niet persé de verordeningen opnieuw te worden vastgesteld. Er kan volstaan  
 worden met een wijziging op de bestaande verordeningen. Omdat het echter duidelijker is te werken  
 met verordeningen per belastingjaar, stellen wij voor om voor het belastingjaar 2014 nieuwe  
 verordeningen vast te stellen. 
 

 
Kanttekeningen 

 
a. Voor bepaalde verordeningen gelden bijzonderheden. 

Het kan voorkomen dat er voor een verordening wordt afgeweken van de afgesproken lijn. Indien 
van toepassing, wordt dit in de bijlage aangegeven. 



b. Het is niet persé nodig om de verordening brandweerrechten in te trekken. 
Omdat de gemeente geen diensten meer verleend die staan vermeld in de verordening 
brandweerrechten, zal de huidige verordening niet meer worden toegepast.   

 
 

Kosten, baten, dekking 
Met de in de verordeningen vermelde tarieven worden de in de begroting opgenomen opbrengsten 
gerealiseerd. 
 
Uitvoering 
 
Planning 

• 12 december 2013 vaststelling in de raad 

• week 51 publicatie 

• 1 januari 2014 inwerkingtreding 
 
Communicatie 

• openbare bekendmaking via de gemeentepagina in de Gelderse Post.nl, editie Oude IJsselstreek 
 
 

 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 



Bijlage behorende bij het raadsvoorstel mbt de belastingverordeningen 2014 
 
In deze bijlage wordt per belastingverordening aangegeven waar eventueel wordt afgeweken van de 
in de belastingparagraaf genoemde tarieven/opbrengsten. Tevens geven wij hierin andere wijzigingen 
aan. Voor de duidelijkheid starten we met de belastingen cq heffingen die onder de woonlasten vallen. 
Vervolgens de overige belastingen en heffingen. 
 
Tevens treft u alle concept belastingverordeningen en eventuele tarieventabellen aan.  
 
Belastingen en heffingen die onder de woonlasten vallen 
a. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2014 
Evenals voorgaande jaren zijn er voor de afvalstoffenheffing kostendekkende tarieven berekend. 
Conform het raadsbesluit van 1 december 2011 zal de stijging/daling van de kosten in 2014 ten 
opzichte van 2013 relatief worden doorberekend in de tarieven. We stellen voor om de volgende 
kostendekkende tarieven voor 2014 vast te stellen: 
- éénpersoonshuishouding  € 123,24 (2013 € 131,16) 
- meerpersoonshuishouding  € 191,52 (2013 € 203,28) 
 
b. Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014 
1. onroerende-zaakbelastingen voor eigenaar woningen 
In de begroting voor 2014 wordt uitgegaan van een opbrengst voor de onroerende-zaakbelastingen 
2014 voor eigenaar woningen van € 4.725.000. Op dit moment is de verwachte totale economische 
waarde voor 2014 € 3.330.575.000. Op basis van deze gegevens en rekening houdende met een 
afronding van de aanslagen op hele euro’s naar beneden, is een tarief voor 2014 berekend van 
0,14228% (2012 was 0,12820%). 
 
c. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014 
In de Belastingparagraaf bij de begroting wordt gesproken van een verhoging van het huidige tarief 
met € 10. In verband met de maandelijkse verrekening wordt een tarief € 209,04 voorgesteld. 
 
Overige belastingen en heffingen 
b. Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014 
2. onroerende-zaakbelastingen voor niet-woningen 

In de begroting is een opbrengst van de onroerende-zaakbelasting voor niet-woningen van  
€ 1.802.000 geraamd. Uitgaande van de verwachte totale economische waarde dient het percentage 
van de WOZ-waarde voor 2014 te worden vastgesteld op 0,13655% (2013 was 0,12841%) voor de 
eigenaren belasting en op 0,11131% (2013 was 0,10645%) voor de gebruikers belasting. 
 
d. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014 
Tijdens de behandeling van de begroting voor 2011 is besloten om de opbrengst van de 
hondenbelasting in 4 jaar tijd geleidelijk af te bouwen. Hierdoor is 2014 het laatste jaar dat er in de 
gemeente Oude IJsselstreek sprake is van hondenbelasting. Om de voor 2014 geraamde opbrengst 
te realiseren, dienen de volgende tarieven te worden vastgesteld: 
- eerste hond   €   9,96  (2013 € 19,56) 
- iedere hond extra  € 13,92  (2013 € 27,60) 
- kennel   € 32,52  (2013 € 64,50) 
 
Verder is om efficiency redenen in de nieuwe verordening opgenomen dat belastingbedragen van 
minder dan € 5 niet meer worden geheven. De dekking van de hieruit te verwachten mindere 
opbrengst, is verwerkt in de tarieven. 
 
e. Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 
In de begroting is afgesproken dat de opbrengst voor 2014 ten op zichte van 2013 met 3% dient te 
stijgen. Op basis daarvan zijn de nieuwe tarieven berekend. Daarbij is rekening gehouden met het feit 
dat er voor sommige onderdelen uit de tarieventabel wettelijke maximale leges geheven mogen 
worden.  
 
 
 
 
 
 



 
Daarnaast is er voor de volgende onderdelen afgeweken van het vorenstaande: 
 
Titel 1 Algemene dienstverlening  
 
1.1.1.7.1.2, 1.1.1.7.1.3, 1,1,2,7,1,2 en 1.1.2.7.1.3: 
Deze artikelen betreffen éénmalige trouwlocaties of éénmalige locaties voor het omzetten van een 
geregistreerd partnerschap, beiden in het weekend. Ervaring heeft geleerd dat de bruidsparen bij een 
éénmalige locatie alles tot in de puntjes regelen waardoor het werk van de gemeente steeds minder 
wordt. Hierdoor zijn de huidige tarieven voor deze diensten in het weekend te hoog. Voorgesteld wordt 
dan ook om deze voor 2014 voor de zaterdag te verlagen naar € 500 en voor de zondag naar € 600. 
 
1.2.1.4, 1.2.1.5, 1.2.5 

De bijschrijving van kinderen in een paspoort is sinds juni 2012 niet meer mogelijk en kan worden 
verwijderd uit de tarieventabel. 

  

1.2.6 en 1.3.4 

Op grond van de nieuwe Paspoortwet mogen er bij de aanvraag van een reisdocument of 
identiteitskaart geen andere kosten bij de aanvrager in rekening worden gebracht dan de (maximum) 
toegestane leges. Het heffen van vermissingsleges naast de 'gewone' leges is daarom niet 
toegestaan. Er wordt van uit Den Haag geadviseerd om één lijn te trekken met de afgifte van 
rijbewijzen en ook daar te stoppen met het heffen van vermissingsleges. Daarom worden artikel 1.2.6 
en 1.3.4 verwijderd uit de tarieventabel. 
 
1.3.2 en 1.8.1 
De tarieven die worden genoemd in hoofdstuk 2 Reisdocumenten, 1.3.2 en 1.8.1 zijn nog niet bekend. 
Mochten deze als nog wijzigen, dan kunnen wij als college deze artikelen in de tarieventabel achteraf 
aanpassen op grond van artikel 10 van de verordening. Als hiervan sprake is, zullen wij u hierover 
informeren.  
 
Vanaf 2014 geldt een maximum tarief voor rijbewijzen van € 38,48. Uit efficiency overwegingen wordt 
dit tarief naar beneden afgerond tot € 38,45. 
 
In verband met de nieuwe winkeltijdenbesluit hoeft er geen vrijstelling meer worden aangevraagd en 
kan Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet komen te vervallen. 
 
Titel 2 Dienstverlening vallende onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 9 Sloopmelding kan komen te vervallen. 
 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
Aan hoofdstuk 4 worden de leden 3.4.2 en 3.4.3 toegevoegd. 
 
Verder willen wij in 2014 gaan bekijken of het in bijzondere situaties mogelijk is om geen leges te 
heffen, bijvoorbeeld voor een ideëel doel, tenzij het zo’n omvang heeft dat dit niet reëel is. In de loop 
van 2014 kunt u hiervoor een voorstel verwachten. 
 
f. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014 
Conform de begroting worden de tarieven voor het begraven (inclusief bijzetting van urnen) verhoogd 
met 3% en de overige tarieven gemiddeld met 6%.  
 

g. Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014 
Conform de begroting worden de tarieven met 3% verhoogd.  
 
h. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2014 
Voor 2014 worden de tarieven van 2013 conform de begroting met 3% verhoogd. 
 
i. Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2014 
Conform de begroting is een kostendekkend tarief bepaald. 
 
j. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014 
Conform de begroting wordt het tarief verhoogd naar € 1,06 per overnachting 
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