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Inleiding 
De belastingverordeningen 2023 zijn geagendeerd voor de raadsvergadering 19 december 2023.
De heer Homans heeft op vrijdag 16 december jl. een aantal technische vragen gesteld. Hierbij de 
beantwoording van deze vragen.

Vraag 1 : Algemeen 
Conform uitgangspunt PPN is te hanteren indexering  voor 2023 1,7%.  Dat zou volgend jaar wel eens 
fors hoger kunnen zijn. Welke maatregelen zijn beschikbaar om hier tijdig op te kunnen (bij)sturen?

Antwoord: 
Met het nu vaststellen van de verschillende belastingtarieven gelden deze voor geheel 2023. 
Tussentijdse aanpassing van deze tarieven is niet mogelijk.

Wanneer de vraag geen directe betrekking heeft op de vaststelling van de belastingtarieven maar 
meer algemeen van aard is, verwijzen wij u naar pagina 23 van de begroting 2023 waarin is aangeven 
welke stelposten er in 2023 beschikbaar zijn om hogere kosten door inflatie te kunnen opvangen.
Overigens kan de raad hierover in debat treden, bijvoorbeeld bij de PPN.

Vraag 2: 1f precariobelasting
Vorig jaar is in verband met corona het tarief voor terrassen op 0 gezet.  
Zijn er nog steeds ruimere terrassen of aanvragen daarvoor die gerelateerd zijn aan corona / 1,5 
meter ? 

Antwoord:
Nee. Wel  hebben we het afgelopen jaar 2 aanvragen gehad om een permanent groter terras a la 
Corona terras te mogen houden. Beide aanvragen betreffen de kern Dalfsen. Beide hebben voor het 
jaar 2022 toestemming gehad. Aangegeven is dat het vervolg hiervan afhankelijk is van de keuzes die 
gemaakt worden voor de Klimaatstraat winkelstraat.

Vraag 3: 1h toeristenbelasting
Vaststelling van de nieuwe tarieven per 1/1/2023 kan conflicteren met boekingen die  in 2022 reeds 
afgesloten zijn en betrekking hebbenop volgend (belasting)jaar . Hoe is/wordt met deze situatie 
rekening gehouden?



Antwoord:
De tarieven voor de toeristenbelasting worden altijd per kalenderjaar vastgesteld. In die zin kan er 
geen sprake zijn van conflicterende boekingen. Het is wel zo, dat door omstandigheden het 
voorgestelde tarief voor 2023 laat bekend is geworden. Om dit te voorkomen zullen de tarieven voor 
het volgende belastingjaar, voortaan al bij de PPN worden voorgelegd aan de raad.

Vraag 4:  1i kwijtschelding:  
Gegeven de huidige inflatie en hoge energieprijzen. Verwachten we dat meer mensen daar gebruik 
van gaan maken?  Zijn er dan nog andere belastingen waarvoor dit ook zou kunnen gelden?

Antwoord:
Duidelijk is dat er sprake is van stijgende kosten. Wat daarnaast speelt is de verruiming van de 
vermogensnormen met ingang van 2023. Of en in hoeverre dit leidt tot meer aanvragen en 
toekenningen van kwijtschelding kunnen we niet inschatten. Op dit moment verwachten we dat deze 
effecten marginaal zijn.

De gemeente heft geen andere belastingen, dan die bij dit voorstel voor 2023 worden aangeboden. 
Onze kwijtscheldingsverordening is alleen van toepassing op de daarin aangegeven gemeentelijke 
belastingen.


