
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 12

Onderwerp: Belastingverordeningen 2023

Datum: 8 november 2023

Portefeuillehouder: R.W.J. van Leeuwen

Decosnummer: 1510

Informant: A. Roosken
A.Roosken@dalfsen.nl

Voorstel:
1. Vast te stellen de:

a) Verordening afvalstoffenheffing 2023
b) Legesverordening 2023
c) Verordening lijkbezorgingsrechten 2023
d) Verordening marktgelden 2023
e) Verordening onroerende-zaak belastingen 2023
f) Verordening precariobelasting 2023
g) Verordening rioolheffing 2023
h) Verordening toeristenbelasting 2023
i) Verordening kwijtschelding Dalfsen 2023

2. In te trekken de: 
a) Verordening hondenbelasting 2022

mailto:A.Roosken@dalfsen.nl


                                                                       

Inleiding: 
Om in het begrotingsjaar 2023 de belastingheffing met de gewijzigde tarieven mogelijk te maken 
dienen de belastingverordeningen 2023 vastgesteld te worden. De concept verordeningen  
afvalstoffenheffing, leges, lijkbezorgingrechten, marktgelden, ontroerende-zaakbelasting, 
precariobelasting, rioolheffing en toeristenbelasting worden nu ter vaststelling aangeboden. Zoals in 
de programmabegroting is aangegeven in de paragraaf lokale heffingen (blz 93) is bij de leges er 
sprake van kruissubsidiëring en wordt gestreefd naar een kostendekkendheid van 100%. Bij 
kruissubsidiëring worden onrendabele activiteiten gesubsidieerd met winst uit rendabele activiteiten. 
Voor 2023 zijn de leges tarieven aangepast (voor zover er geen maximum tarieven van toepassing 
zijn) met een extra verhoging van 10% om te komen tot 100% kostendekkende tarieven.
Als gevolg van de besluitvorming bij de perspectiefnota 2023-2026 treft u eveneens het 
intrekkingsbesluit hondenbelasting aan. 
Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen per verordening weergegeven.

Argumenten:
Daar waar mogelijk zijn de verordeningen van de heffingen die geheven worden door het GBLT
geüniformeerd naar de huidige werkwijze van het GBLT. Bij het opstellen van de verordeningen is
uitgegaan van de zogenaamde modelverordeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De geldende verordeningen zijn gescreend en daar waar nodig aangepast. Dit zijn veelal redactionele
wijzigingen.

Op grond van het uitgangspunt in de perspectiefnota is het uitgangspunt de tarieven te verhogen met 
1,7% (bron: PPN 2023-2026 - Nationale consumentenprijs indexcijfer (CPI). Afwijkingen hierop 
worden hieronder toegelicht. 

1a Afvalstoffenheffing
Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid van de tarieven. Bij de afvalstoffenheffing is sprake van 
een stijging van de kosten en zijn de tarieven de afgelopen jaren verhoogd om deze kostenstijging op 
te vangen. Doordat er sprake is geweest van hogere inkomsten en meevallende kostenstijgingen, zijn 
de voordelige exploitatiesaldo’s gereserveerd. De verwachting is dat ook voor 2022 geldt. Om de 
voorziening niet verder te laten oplopen is het voorstel om het vaste bedrag van € 210 voor 2022 in 
2023 met € 15 te verlagen en de overige tarieven gelijk te laten.

1b Leges
Voor de leges in zijn algemeenheid geldt dat voor 2023 een trendmatige aanpassing van 1,7% wordt 
doorgevoerd. De verordening en tarieventabel worden verder geactualiseerd op basis van recente 
wetswijzigingen en bedrijfsvoering. Binnen de titels van de legesverordening is er sprake van 
kruissubsidiëring en wordt gestreefd naar een kostendekkendheid van 100%. Bij kruissubsidiëring 
worden onrendabele activiteiten gesubsidieerd met winst uit rendabele activiteiten. Voor 2023 zijn de 
leges tarieven aangepast (voor zover er geen maximum tarieven van toepassing zijn) met een extra 
verhoging van 10% om te komen tot 100% kostendekkende tarieven.

Aangezien de invoering van de Omgevingswet (wederom) is uitgesteld wordt  uitgegaan bij het heffen 
van leges van het huidige beleid. Zodra bekend is wanneer de Omgevingswet zal ingaan zal de raad 
een nieuwe legesverordening ter vaststelling worden aangeboden.

In de concept verordening zijn een aantal tarieven gemarkeerd met een *. Dit zijn tarieven de door de 
centrale overheid worden vastgesteld en door de gemeente Dalfsen worden gevolgd. Voorbeelden 
hiervan zijn de reisdocumenten en het rijbewijs. 

1c Lijkbezorgingsrechten 
Lijkbezorgingsrechten worden verhoogd met de trendmatige tariefverhoging van 1,7%. 

1d Marktgelden
Marktgelden worden verhoogd met de trendmatige tariefverhoging van 1,7%. Daarnaast zijn de 
tarieven voor elektra extra met afgerond 30% verhoogd in verband met de sterk gestegen 
energietarieven.



                                                                       

1e Onroerende-zaakbelastingen
Op basis van de programmabegroting 2023-2026 wordt voor 2023 een OZB-opbrengst verwacht van 
€ 7.181.000. De opbrengst wordt onderverdeeld in:  

- € 4.590.000 voor de eigenaren van woningen;
- € 1.460.000 voor de eigenaren van niet-woningen;
- € 1.131.000 voor de gebruikers van niet-woningen. 

Bij de berekening van de tarieven 2023 is rekening gehouden met een stijging van de WOZ-waarde 
voor woningen van 12,97% en een stijging voor de niet-woningen met 1,71%. 
Daarnaast hebben areaaluitbreiding, leegstand bij niet-woningen en een correctie voor de toekenning 
van waarde bezwaren invloed op het vastgestelde tarief. Voor 2023 worden de waarden bepaald naar 
het waarde niveau op peildatum 1 januari 2022.
Rekening houdend met genoemde factoren stellen wij de volgende tarieven als percentage van de 
heffingsmaatstaf als volgt voor:

 Tarief 2022 Tarief 2023
Eigenarenbelasting woning 0,1068% 0,0964%
Eigenarenbelasting niet-woning 0,2300% 0,2308%
Gebruikersbelasting niet-woning 0,2211% 0,2238%

Het uitgangspunt voor de tarieven vormt de te realiseren opbrengst. Voor 2023 houden we rekening 
met een opbrengststijging van 1,7%. Doordat er sprake is van een hogere waardestijging bij woningen 
is er sprake van een daling van het tariefpercentage. Voor niet-woningen is sprake van een lagere 
waardestijging waardoor hier sprake is van een stijging van het tariefpercentage. 

1f Precario
In verband met Corona is het tarief voor de terrassen de afgelopen jaren op nihil gesteld. Gelet op de 
huidige situatie wordt voorgesteld opnieuw precario te heffen. De tarieven worden verhoogd met de 
trendmatige tariefverhoging van 1,7%. 

1g Rioolheffing
Eind 2021 is het geactualiseerde Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. De huidige 
inkomsten liggen op € 1,5 miljoen euro per jaar. Op basis GRP 2022-2026 is een kostenstijging van 
4,4% voor 2023 opgenomen om in de toekomst onderhoud te kunnen uitvoeren en er gespaard kan 
worden via een voorziening.

1h Toeristenbelasting
Vanaf 2020 bestaat een differentiatie tussen de type overnachtingen. Het tarief voor hotels en B&B's 
bedraagt vanaf 2023 € 1,40 per persoon per overnachting en het tarief voor overige accommodaties 
€ 0,95. Hierbij is rekening gehouden met de trendmatige tariefsverhoging van 1,7%. De tarieven 
worden afgerond op € 0,05.  

1i Kwijtschelding 2023
In deze nieuwe Kwijtscheldingsverordening zijn de verruimde vermogensnormen opgevoerd die 
toegepast worden bij de toetsing van Kwijtscheldingsaanvragen 2023, conform het advies van het 
belastingkantoor GBLT.

De Tweede Kamer heeft in 2021 een motie aangenomen om gemeenten en waterschappen de 
mogelijkheid te geven de vermogensnorm voor AOW'ers en volledig arbeidsongeschikten met 
maximaal € 2.000 op te hogen bij aanvragen voor kwijtschelding. Daarna heeft er een consultatie 
plaatsgevonden waarbij voor de uitvoerbaarheid van deze maatregel, deze mogelijkheid is verbreed 
tot alle doelgroepen die kwijtschelding kunnen aanvragen. Dit is recentelijk geregeld in de nieuwe 
“Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden”, welke daarmee de wettelijke basis biedt om 
deze maatregel uit te kunnen voeren. 

De gemeente Dalfsen de keus om de maatregel wel of niet door te voeren. Daarnaast is de keus om 
dit in werking te laten treden per 1-1-2023 of met terugwerkende kracht 1-1-2022. Voorgesteld wordt  
het advies van GBLT te volgen en vanuit uniformiteit en uitvoerbaarheid deze maatregel in te voeren 
per 1-1-2023 en daarbij te opteren voor de maximale verruiming van de vermogensnorm.



                                                                       

2a Hondenbelasting
Conform eerder raadsbesluit wordt de verordening ingetrokken per 1 januari 2023.

Kanttekeningen en risico’s
Bij niet instemmen met het voorstel zullen de huidige tarieven van kracht blijven en zullen er dus 
minder belastingopbrengsten worden gerealiseerd. Dit heeft financiële gevolgen.

Alternatieven:
De raad kan anders besluiten om tarieven te verhogen, verlagen of handhaven op het niveau van 
2022. Het anders besluiten heeft wel consequenties voor de begroting. 

Duurzaamheid:
n.v.t.

Financiële consequenties:
n de begroting 2023-2026 is er rekening gehouden met de voorgestelde tariefsaanpassingen. Voor
Verwachting is dat door de aanpassing cq. verruiming van de vermogensnorm in de verordening 
kwijtschelding de financiële effecten marginaal zijn en leiden op voorhand niet tot aanpassing in de 
begroting 2023 voor de opbrengst OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Communicatie:
De vastgestelde verordeningen dienen gepubliceerd te worden via 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl. De verordeningen zullen ook op de site van  de gemeente en op 
de site van GBLT worden geplaatst. Plaatsing raadsbesluit op pagina plaatselijke krant.

Vervolg:
Bekendmaking van de vastgestelde belastingverordeningen.

Bijlagen:
1. Verordening afvalstoffenheffing 2023
2. Legesverordening 2023
3. Verordening lijkbezorgingsrechten 2023
4. Verordening marktgelden 2023
5. Verordening onroerende-zaak belastingen 2023
6. Verordening precariobelasting 2023
7. Verordening rioolheffing 2023
8. Verordening op de toeristenbelasting 2023
9. Verordening kwijtschelding Dalfsen 2023
10. Intrekkingsbesluit verordening hondenbelasting 2022

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/alg. directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/


                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022, nummer 1510;

b e s l u i t :

1. Vast te stellen de:
a) Verordening afvalstoffenheffing 2023
b) Legesverordening 2023
c) Verordening lijkbezorgingsrechten 2023
d) Verordening marktgelden 2023
e) Verordening onroerende-zaak belastingen 2023
f) Verordening precariobelasting 2023
g) Verordening rioolheffing 2023
h) Verordening toeristenbelasting 2023
i) Verordening kwijtschelding Dalfsen 2023

2. In te trekken de: 
b) Verordening hondenbelasting 2022

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 19 december 
2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


