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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 15 december 2022 

Zaaknummer : 462747 

Onderwerp: : Belastingverordeningen 2023 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. De volgende belastingverordeningen vast te stellen: 

a. de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2023; 

b. de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023; 

c. de verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing 2023; 

d. de verordening op de heffing en invordering van leges 2023; 

e. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023; 

f. de verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023; 

g. de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2023; 

h. de verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2023; 

i. de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting centrum Varsseveld 2023; 

j. de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Akkermansweide Terborg 2023; 

k. de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting centrum Terborg 2023; 

l. de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Kerngebied Ulft 2023; 

m.  de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Bedrijventerreinen Varsseveld 2023; 

n.   de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting De Rieze Ulft 2023 

o.   de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023. 

 

Aanleiding 
Op 3 november 2022 heeft u de begroting voor 2023 vastgesteld en daarmee ook de opbrengsten van de diverse 

gemeentelijke belastingen. De daaruit voortvloeiende tarieven zijn verwerkt in de diverse belastingverordeningen voor 

2023. Aan het einde van dit voorstel treft u een nadere toelichting aan met betrekking tot de Verordening onroerende-

zaakbelastingen, de Verordening reclamebelasting De Rieze Ulft en de Legesverordening. Als bijlage bij dit voorstel treft u 

de verordeningen en eventuele tarieventabellen aan. 

Wat wordt met beslissing bereikt 
Door het vaststellen van de nieuwe verordeningen kunnen vanaf 1 januari 2023 de aangepaste tarieven in  

rekening worden gebracht. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1. Zonder wijziging of vaststelling van een nieuwe verordening is het niet mogelijk de gewijzigde tarieven in 

rekening te brengen            

In de belastingparagraaf behorende bij de begroting zijn bepaalde opbrengsten, cq tariefsaanpassingen voor 

het jaar 2023 vastgesteld. Hiertoe dienen echter wel de bestaande verordeningen te worden aangepast of 

nieuwe verordeningen te worden vastgesteld.  
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Bijlagen 

1. Raadsbesluit 

 

Kanttekeningen 
a. Het is niet persé noodzakelijk nieuwe verordeningen vast te stellen 

Om de gewijzigde opbrengst van de belastingen in 2023 ten opzichte van 2022 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 2023 nieuwe verordeningen vast te stellen. 

 

b. De in de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 vermelde tarieven zijn voorlopige tarieven  
Een belastingplichtige moet op het tijdstip van de heffing op de hoogte kunnen zijn van de verordening 

waarop de aanslag is gebaseerd. Voor de onroerende-zaakbelastingen is dat 1 januari. Indien het in het 

voordeel van de belastingplichtige is, mag deze achteraf met terugwerkende kracht, maar dan wel voor de 

aanslagoplegging, worden aangepast.  De totale economische waarde van de WOZ-objecten wordt pas 

medio december bekend. Hierdoor kunnen er op dit moment nog geen tarieven berekend worden waarmee 

de in de begroting geraamde opbrengst gerealiseerd kan worden. Omdat, gezien de stijgende markt, de 

totale economische waarde voor 2023 hoger uit zal vallen dan in 2022, zullen de definitieve tarieven voor 

2023 lager zijn dan de tarieven in 2022. Door nu de tarieven van 2022 ook voor 2023 vast te stellen, kunnen 

deze nadien met terugwerkende kracht definitief worden vastgesteld. 

 

 c. Het raadsvoorstel voor het definitief vaststellen van de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen 2023 zal 

u via een verkorte termijn worden aangeboden 

Omdat de aanslagen gepland staan voor de tweede helft van februari 2023, zult u de definitieve tarieven in 

uw vergadering van januari 2023 moeten vaststellen. De totale economische waarde van de WOZ-objecten is 

pas in december beschikbaar. In verband met controles die er vervolgens nog uitgevoerd moeten worden, is 

het de verwachting dat de definitieve tarieven pas in week 1 van 2023 bekend zijn. Hierdoor kan pas kort 

voor de raadsvergadering van januari 2023 het voorstel met daarin de definitieve tarieven voor 2023 aan u 

worden aangeboden. 

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

Uitvoering 

Planning 

15 december 2022 vaststelling door de raad 

 

Personeel 

N.v.t. 

 

Communicatie/participatie 

N.v.t. 

 

Evaluatie/verantwoording 

N.v.t. 


