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Voorstel tot vaststelling van diverse belastingverordeningen 2017

Onderwerp:

B.O.B. Haitsma

Gevraagd besluit:
De hierna genoemde belastingverordeningen voor het jaar 2017 vast te stellen:
1. Legesverordening 2. Verordening afvalstoffenheffing 3. Verordening lijkbezorgingsrechten 4. Verordening
rioolrechten 5. Verordening toeristenbelasting 6. Verordening precariobelasting
7. Verordening forensenbelasting.
Publiekssamenvatting
Op grond van artikel 216 Gemeentewet beslist de gemeenteraad over het invoeren, wijzigen of afschaffen van
tarieven en gemeentelijke belastingen door het vaststellen van de belastingverordeningen.
De raad wordt daarom elk jaar voorgesteld om de belastingverordeningen voor het daaropvolgende jaar vast te
stellen en aan te passen aan de inflatieontwikkeling. Die is door de raad bij de behandeling van de Kadernota
2017-2020 voor de meeste tarieven vastgesteld op 0,45%. Uitzondering hierop zijn de tarieven voor rioolheffing
en afvalstoffenheffing. Deze tarieven dienen kostendekkend te zijn.
Inleiding
De opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen worden door de raad vastgesteld bij de begroting voor
het komende jaar. Hieruit volgt dat veel tarieven van belastingen, heffingen en retributies die voorkomen in de
diverse belastingverordeningen, jaarlijks moeten worden aangepast aan de inflatieontwikkeling.
Het inflatiepercentage voor 2017 is in de Kadernota vastgesteld op 0,45 % en is toegepast in
de Programmabegroting 2017-2020. Voorgesteld wordt om in principe alle gemeentelijke tarieven 2017 ten
opzichte van 2016 conform de Consumenten-prijsindex met maximaal 0,45 % te verhogen met uitzondering van
de leges die door het Rijk worden vastgesteld en de tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing omdat deze
kostendekkend dienen te zijn.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Door het realiseren van de geraamde opbrengsten van de diverse belastingen wordt een bijdrage geleverd aan
het tot stand komen van de dekking van een sluitende begroting 2016 en aan kostendekkende tarieven voor het
verrichten van gemeentelijke werkzaamheden
Kader
Hoofdstuk XV van de Gemeentewet, de artikelen 216 t/m 257;
Algemene wet bestuursrecht;
De concept begroting 2017;
De meerjarenbegroting;
Kadernota 2017-2020;
Gemeentelijk Rioolplan (GRP).
Argumenten
De gemeentelijke tarieven worden trendmatig verhoogd om de gemeentelijke uitgaven te kunnen dekken. Aan
de hand van de stijging als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen wordt het gemiddeld inflatieniveau
berekend. De raad heeft de technische kaders voor de begroting van het jaar 2017 aangegeven en besloten dat
de gemeentelijke tarieven met 0,45 % verhoogd worden omdat dit het gemiddeld inflatieniveau voor 2017 is.
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1. De tarieven van de leges, lijkbezorgingsrechten, precariobelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting
worden verhoogd met 0,45 % met uitzondering van de wettelijk door het Rijk vast te stellen tarieven uit de
Legesverordening.
Dit betreft de tarieven op grond van de Wet op de Kansspelen, de reisdocumenten, rijbewijzen en burgerlijke
stand. Voor de reisdocumenten en de rijbewijzen zijn de tarieven voor 2017 nog niet vastgesteld en bekend
gemaakt door het Rijk. Hierdoor zijn in de legesverordening 2017 nog de tarieven van 2016 opgenomen.
Aanpassing van de Legesverordening met deze tarieven vindt plaats zodra die door het Rijk zijn vastgesteld en
gepubliceerd. Voor de burgerlijke stand zijn de tarieven inmiddels bekend gemaakt door het Rijk. Alle producten
worden met € 0,10 verhoogd.
2. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn niet langer toereikend om de kosten te dekken.
De redenen hiervoor zijn:
a. in 2016 en voorgaande jaren kon door de gemeente nog worden bijgesprongen door het onttrekken van
middelen uit de egalisatiereserve afval. Deze reserve is per 1 januari 2017 uitgeput;
b. er vindt een verschuiving van meerpersoonshuishoudens naar 1-persoonhuishoudens plaats;
c. het aantal verzoeken om kwijtscheldingen is toegenomen.
Om de kosten te dekken stijgt het tarief in 2017 voor 1-persoon huishoudens met € 4,32 naar € 244,32 en voor
meerpersoonshuishoudens met € 6,18 naar € 353,88.
3. Op grond van het gemeentelijke Rioleringsplan 2013-2017 is het tarief van de rioolheffing hetzelfde gebleven
als voor 2016 en op € 157,00 vastgesteld.
4. De OZB verordening wordt in december aan u ter vaststelling aangeboden. In november 2016 is er
duidelijkheid over de totale waardeontwikkeling van alle objecten in de gemeente Den Helder. Deze cijfers zijn
nodig om in samenhang met de gewenste opbrengst onroerende zaak belasting 2017 de definitieve OZB
tarieven voor 2017 vast te stellen.
Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Het voorstel is niet referendabel. Het vaststellen van belastingverordeningen en tarieven is op grond van artikel
2 onder f van de Referendumverordening uitgesloten voor het houden van een referendum.
Duurzaamheid
Het voorstel heeft geen gevolgen in verband met duurzaamheid.
Financiële consequenties
De financiële consequenties van de aanpassing van de tarieven zijn verantwoord in de concept begroting 2017.
De geraamde meer/minder opbrengsten 2017 ten opzichte van 2016 als gevolg van de tariefwijzigingen voor de
verschillende belastingsoorten zijn:
Leges
+ € 9.300,Afvalstoffenheffing
+ € 38.373,Rioolbelasting
nihil
Toeristenbelasting
+ € 3.025,Forensenbelasting
+ € 3.057,Precario
nihil
Lijkbezorgingsrechten
- € 68.200,Communicatie
De vaststelling van de verordeningen wordt via een openbare kennisgeving gepubliceerd op de
stadsnieuwspagina en de gemeentelijke website. De verordeningen worden ogenomen in het losbladige register
van verordeningen en de centrale/decentrale regelingen op www.overheid.nl en kunnen daarna op 1 januari
2017 in werking treden
Realisatie
De belastingverordeningen worden toegepast bij de aanslagoplegging voor het jaar 2017. De tarieven voor het
verrichten van gemeentelijke handelingen en diensten worden toegepast vanaf 1 januari 2017 bij het verzenden
van rekeningen en kasbetalingen.
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Den Helder, 11 oktober 2016.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

Loco-burgemeester
B.O.B. Haitsma

secretaris
Robert Reus
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