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Voorstel:
De raad vast te laten stellen de:
1. Verordening Hondenbelasting 2016
2. Legesverordening 2016
3. Verordening op de Lijkbezorgingsrechten 2016
4. Verordening Onroerende - zaakbelastingen 2016
5. Verordening Precariobelasting 2016
6. Verordening Reinigingsheffingen 2016
7. Verordening Rioolheffing 2016
8. Verordening Toeristenbelasting 2016
9. Verordening Rioolaansluitingrecht 2016

Inleiding:
Ieder jaar dienen de belastingverordeningen vastgesteld te worden. In verband met de overgang van
de belastingtaken en de uitvoering van de Wet WOZ per 1 januari 2016 worden verordeningen ter
vaststelling aangeboden.
Argumenten:
Om in 2016 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de
verordeningen voor 1 januari 2016 vastgesteld te worden.
Hondenbelasting
Het tarief wordt met 1% verhoogd conform de begrotingsrichtlijnen.
Legesverordening
Met uitzondering van de tarieven die door het Rijk (Rijbewijs, Paspoort en Nederlandse
Identiteitskaart) bepaald worden zijn de tarieven met 1% verhoogd. Daarnaast zijn er tarieven
opgenomen voor de ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein, standplaatsvergunning,
marktvergunning en terrasvergunning. Het tarief voor de beoordeling van een milieukundig
bodemrapport is verhoogd naar het tarief wat hiervoor bij de RUD verschuldigd is.
Aangezien de Rijkstarieven voor de rijbewijzen nog niet bekend zijn wordt voorgesteld te besluiten dat
deze overgenomen worden waarbij het bedrag wordt afgerond conform de afrondingsregels.
Lijkbezorgingsrechten
Het tarief wordt met 1% verhoogd conform de begrotingsrichtlijnen.
OZB
Op basis van de begroting wordt voor 2016 een totale OZB opbrengst verwacht van € 4.783.000.
Onderverdeeld in € 3.135.000 voor de eigenaren van woningen, € 1.010.000 voor eigenaren van
bedrijven en € 728.000 voor de gebruikers van bedrijven.
Bij de berekening van de tarieven 2016 is rekening gehouden met een lichte stijging van de WOZ –
waarde van de woningen. Voor de niet-woningen is er nog sprake van een waardedaling, de
inflatiecorrectie van 1%, leegstand bij bedrijven en een correctie voor de toekenning van
waardebezwaren. Voor 2016 worden de waarden bepaald naar het waardeniveau op 1 januari 2015.
Rekening houdend met genoemde factoren zijn de volgende tarieven als percentage van de
heffingsmaatstaf berekend:
Tarief 2016
Tarief 2015
stijging
Gebruikersbelasting niet woning
0,1400 %
0,1264%
+ 9,7 %
Eigenarenbelasting woning
0,1129 %
0,1125%
+0,35%
Eigenarenbelasting niet woning
0,1623 %
0,1506%
+ 7,2%
Precariobelasting
Het tarief wordt met 1% verhoogd conform de begrotingsrichtlijnen.
Reinigingsheffingen
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel omtrent omgekeerd inzamelen heeft u besloten om het
vastrecht voor 2016 te verhogen naar € 110,00. Gelet op het verduurzamen van de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2016 de kwijtschelding
voor de afvalstoffenheffing te beperken tot het vastrecht.
Rioolheffing
Gelet op de kostenonderbouwing van het nieuwe vGRP wordt voorgesteld het tarief te handhaven op
€132,00.
Toeristenbelasting
Het tarief is niet verhoogd.
Rioolaansluitingrecht
Het tarief wordt met 1% verhoogd conform de begrotingsrichtlijnen.

Overgang GBLT
Met ingang van 1 januari 2016 vindt de heffing en de invordering van de volgende belastingen plaats
door het GBLT.
1. Hondenbelasting
2. Onroerende - zaakbelastingen
3. Precariobelasting (gedeeltelijk)
4. Reinigingsheffingen
5. Rioolheffing
6. Toeristenbelasting
In de desbetreffende verordeningen zijn de technische aanpassingen opgenomen zodat het GBLT per
1 januari 2016 de diverse belastingen kan heffen en invorderen. De belangrijkste wijzigingen hebben
betrekking op de betalingstermijnen indien niet voor automatische incasso is gekozen wijzigt deze van
twee in een termijn. Daarnaast wordt het aantal termijnen voor de automatische incasso beperkt tot
minimaal zes indien de aanslag in de loop van het jaar wordt opgelegd. Voor degene die gekozen
heeft voor automatische incasso en eind februari de gecombineerde aanslag ontvangt incl. de WOZ –
beschikking is er zelfs een extra betalingstermijn.
Kanttekeningen
Indien de verordeningen niet in 2015 vastgesteld worden is het niet mogelijk om in 2016 de gewijzigde
tarieven te heffen
Alternatieven:
n.v.t.
Duurzaamheid:
n.v.t.
Financiële dekking:
Past binnen de begroting.
Communicatie:
De verordeningen wordt na vaststelling op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in Kernpunten en op de
website.
Vervolg:
Bijlagen:
1. Verordening Hondenbelasting 2016
2. Legesverordening 2016
3. Verordening op de Lijkbezorgingsrechten 2016
4. Verordening Onroerende - zaakbelastingen 2016
5. Verordening Precariobelasting 2016
6. Verordening Reinigingsheffingen 2016
7. Verordening Rioolheffing 2016
8. Verordening Toeristenbelasting 2016
9. Verordening Rioolaansluitingrecht 2016
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
Ten aanzien van het besluit wordt verwezen naar de afzonderlijke belastingverordeningen alwaar de
besluitvorming en ondertekening in opgenomen is.

