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Voorstel:
Vast te stellen de:
1. Verordening afvalstoffenheffing 2019
2. Verordening rioolheffing 2019
3. Verordening hondenbelasting 2019
4. Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
5. Verordening precariobelasting 2019
6. Verordening toeristenbelasting 2019
7. Verordening rioolaansluitingsrecht 2019
8. Derde begrotingswijziging 2019

Inleiding:
Om in 2019 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de
belastingverordeningen vastgesteld te worden. Hieronder geven wij de belangrijkste wijzigingen per
verordening weer. Daar waar wij voor 2019 voorstellen om de belastingtarieven te verhogen, geven
wij gemotiveerd aan waarom wij dit aan u voorstellen.
Argumenten:
Afvalstoffenheffing
In de raadsvergadering van 9 november 2017 is besloten tot verhoging van de afvalstoffenheffing (RIS
681). Ingestemd is met een verhoging van het vastrecht van € 15 in 2018 en € 15 in 2019 en € 6 in
2020. Conform dit besluit stellen wij voor het vastrecht afvalstoffenheffing te verhogen van € 135 naar
€ 150.
Daarnaast stellen wij voor de variabele tarieven per aanbieding in 2019 te verhogen. Dit vanwege de
landelijke verhoging van de heffing op storten en verbranden van afval, ook wel de
verbrandingsheffing genoemd. In 2018 bedroeg deze heffing € 13,21 per ton waarbij het verbranden
van afval in het buitenland nog vrijgesteld was. In 2019 wordt dit tarief verhoogd naar € 31,39 per ton
waarbij ook de vrijstelling op het verbranden van afval in het buitenland vervalt. Dit betekent voor de
gemeente Dalfsen dat de kosten met € 50.000 in 2019 zullen toenemen. Om deze kosten te dekken
worden de volgende tariefsverhogingen voorgesteld:
 Het tarief voor de inzameling van een restafvalzak van 40 liter via een ondergrondse
verzamelcontainer van € 1,55 naar € 1,80.
 Het tarief voor inzameling van restafval in een minicontainer van 240 liter van € 9,21 naar €10,60.
 Het tarief voor inzameling van restafval in een minicontainer van 140 liter van € 5,63 naar € 6,50.
Hierin worden de richtlijnen van de ROVA gevolgd. De extra kosten en opbrengsten worden via de
bijgevoegde begrotingswijziging budgetneutraal verwerkt in de begroting.
Tot slot is het belangrijk kennis te nemen van de toekomstige ontwikkelingen. Voor de inzameling van
Plastic, Metaal en Drankkarton (PMD) ontvangen wij jaarlijks een vergoeding vanuit het Afvalfonds.
Landelijk is veel discussie over de kwaliteit van het ingezamelde PMD en de hoogte van de
vergoeding. Een flinke daling van de vergoeding wordt verwacht. Deze daling kan niet in zijn geheel
opgevangen worden door de voorziening egalisatie reiniging. Ondanks dat de exacte gevolgen nog
niet bekend zijn is de verwachting dat in de komende jaren de tarieven voor de afvalstoffenheffing
verder zullen stijgen. Uw raad wordt over deze ontwikkelingen en de financiële gevolgen bij de eerste
bestuursrapportage 2019 en de perspectiefnota 2020 verder geïnformeerd.
Rioolheffing
De verwachte opbrengst rioolheffing 2019, is volgens de begroting, € 1.464.500. Rekening houdend
met de begrootte opbrengst 2019 en areaaluitbreiding stellen wij voor het tarief voor het eigenaarsdeel
op € 67,35 en voor het gebruikersdeel van 0 m³ tot en met 500 m³ op € 62,57 vast te stellen. Conform
het raadsbesluit van 26 september 2016 (RIS 476) tot wijziging van de grondslag rioolheffing, zijn de
tarieven voor het verbruik boven 500 m³ aangepast op de gefaseerde invoering. Waarbij, te faseren in
drie jaar, in 2019 de opbrengst rioolheffing grootverbruik 4,5% bedraagt van de totale opbrengst. Voor
de afzonderlijke tarieven wordt verwezen naar de verordening.
Hondenbelasting
Voorgesteld wordt het tarief met 1% te verhogen conform de begrotingsrichtlijnen. Het tarief voor de
eerste hond wordt € 49,35. Voor de tweede hond en volgende hond wordt het tarief € 64,95. Het tarief
voor een kennel wordt € 262,75. Daarnaast zijn er drie categorieën toegevoegd aan artikel 4, lid 2.
Belasting wordt ook niet geheven voor honden:
 Onderdeel c: waarvan kan worden aangetoond dat de hond in bruikleen is gegeven door een
blindengeleidenorganisatie, voor het opleiden tot blindengeleidehond voor een blind persoon
 Onderdeel d: waarvan kan worden aangetoond dat de hond in bruikleen is gegeven door een
gehandicaptenorganisatie, voor het opleiden tot hulphond voor een gehandicapte.
 Onderdeel i: waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma van het hoofdcomité
van het Nederlandse Rode Kruis of van de Nederlands Vereniging van Rode-Kruis-honden.

Lijkbezorgingsrechten
Voorgesteld wordt het tarief met 1% te verhogen conform de begrotingsrichtlijnen. Voor de
afzonderlijke tarieven wordt verwezen naar de verordening.
Precariobelasting
Voorgesteld wordt het tarief met 1% te verhogen conform de begrotingsrichtlijnen. Voor de
afzonderlijke tarieven wordt verwezen naar de verordening.
Toeristenbelasting
Voorgesteld wordt het tarief, conform de begroting 2019-2022, te handhaven op € 0,85 per persoon
per overnachting.
Rioolaansluitingsrecht
Voorgesteld wordt het tarief met 1% te verhogen conform de begrotingsrichtlijnen. Voor de
afzonderlijke tarieven wordt verwezen naar de verordening.
Kanttekeningen
Indien de verordeningen niet in 2018 vastgesteld worden, is het niet mogelijk om in 2019 de
gewijzigde tarieven te heffen.
Alternatieven:
Als uw raad niet akkoord gaat met onderhavige verordeningen, kunnen de gewijzigde verordeningen
in de decemberraad 2018 worden aangeboden.
Duurzaamheid:
n.v.t.
Financiële consequenties:
Met uitzondering van de aanpassing van de variabele tarieven binnen de Verordening
afvalstoffenheffing 2019 passen de wijzigingen binnen de begroting. De financiële gevolgen van
bovengenoemde aanpassing worden budgetneutraal in de begroting verwerkt, zie ook bijgevoegde 3e
begrotingswijziging 2019.
Communicatie:
De verordeningen worden na vaststelling op de gebruikelijke wijze gepubliceerd, via de
regelingenbank. Daarnaast worden de verordeningen meegedeeld aan GBLT.
Vervolg:
De verordeningen OZB en leges voor het jaar 2019 worden u in de decemberraad 2018 ter
vaststelling aangeboden. Dit aangezien in de behandeling van de begroting door uw raad (begin
november) keuzes gemaakt worden die consequenties hebben voor de opbrengsten en de tarieven
van genoemde belastingen.
Bijlagen:
1. Verordening afvalstoffenheffing 2019
2. Verordening rioolheffing 2019
3. Verordening hondenbelasting 2019
4. Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
5. Verordening precariobelasting 2019
6. Verordening toeristenbelasting 2019
7. Verordening rioolaansluitingsrecht 2019
8. 3e begrotingswijziging 2019
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;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 2018, nummer 830;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;
gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de gemeentewet;
gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;
gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet
besluit:
Vast te stellen de:
1. Verordening afvalstoffenheffing 2019
2. Verordening rioolheffing 2019
3. Verordening hondenbelasting 2019
4. Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
5. Verordening precariobelasting 2019
6. Verordening toeristenbelasting 2019
7. Verordening rioolaansluitingsrecht 2019
8. Derde begrotingswijziging 2019

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
8 november 2018.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

