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Voorstel: 
1. De raad vast te laten de volgende verordeningen: 

a. Verordening Reinigingsheffingen 2014 
b. Verordening Hondenbelasting 2014 
c. Legesverordening 2014 
d. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014 
e. Verordening Precariobelasting 2014 
f. Verordening Toeristenbelasting 2014 
g. Verordening Rioolheffing 2014 
h. Verordening Rioolaansluitingsrecht 2014 
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Inleiding:  
Om in 2014 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de 
verordeningen vastgesteld te worden. Onderstaand worden de belangrijkste wijzigingen per 
verordening weergegeven.  
 
Argumenten: 
Om in 2014 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de 
verordeningen vastgesteld te worden. Daar waar voor 2014 voorgesteld wordt om de 
belastingtarieven te verhogen zal bij het betreffende belasting hier nader op ingegaan worden.  
 

1. Reinigingsheffingen 2014. In deze verordening zijn de tarieven opgenomen voor 
afvalstoffenheffing en reinigingsrecht. Het tarief voor het vastrecht wordt verhoogd naar 
 € 102,00. De reden hiervoor is wijziging van het afvalbeleid. Vanaf 2013 wordt in het 
buitengebied weer GFT ingezameld en vindt de inzameling van het GFT elke 14 dagen plaats 
tegen een nul tarief. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats in het vastrecht.  
 
De variabele ledigingstarieven zoals deze voorgesteld zijn door de Rova zijn voor het jaar 
2014 overgenomen. Dit betekent dat de tarieven voor het restafval gelijk zijn gebleven en de 
tarieven voor het GFT-afval op nul worden gesteld. De tarieven voor een verzamelsysteem 
zijn eveneens niet verhoogd.  
 
Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht   2013   2014 
-  het vaste tarief       €   90,00   €  102,00 
- de variabele tarieven  
voor een 240 liter container restafval   €    9,21   €   9,21    
  “       “    140   “          “              “   €    5,63     €   5,63  
  “       “     80   “          “               “   €    3,45   €   3,45 
 
per aanbieding van restafval in een verzamelsysteem €    1,11  €    1,16 
 

  voor een 240 liter container GFT - afval   €    0,00   €   0,00    
  “       “    140   “          “              “   €    0,00    €   0,00 
  “       “      80   “          “               “   €    0,00   €   0,00 
  “       “      40   “          “               “   €    0,00     €   0,00 
 
per aanbieding van GFT-afval in een verzamelsysteem €    0,00  €    0,00 

       
2. Hondenbelasting: de tarieven zijn verhoogd met 1,00 % conform de 

begrotingsuitgangspunten. Het tarief voor de eerste hond wordt € 46,80. Voor de 2
e
 hond en 

volgend € 61,80. Het tarief voor een kennel bedraagt € 129,00.    
3. Legesverordening; De tarieven welke door een rijksregeling worden bepaald zijn nog niet 

bekend. Zodra deze bekend gemaakt worden zullen de wijzigingen conform overgenomen 
worden. De overige tarieven zijn verhoogd met 1,00 % conform de begrotingsuitgangspunten. 
Daar waar in het kader van het onderzoek kostendekkendheid nadere besluitvorming 
plaatsgevonden heeft zijn de tarieven conform aangepast. Voor 2014 zijn de bouwleges 
gedeeltelijk verhoogd. Deze verhoging betreft de bouwvergunningen tot € 250.000. Hierdoor 
ontstaat er een betere verhouding tussen lasten en baten. De mate van kostendekkendheid 
bedraagt thans 93%. 
Daarnaast zijn er tarieven opgenomen voor de ontheffing geluidhinder, zondagswet in 
combinatie met een evenementenvergunning.    

4. Lijkbezorgingsrechten: de tarieven zijn verhoogd met 1,00 % conform de 
begrotingsuitgangspunten. Gelet op de Nota algemene begraafplaatsen gemeente Dalfsen is 
er een verschil aangebracht in het tarief voor het grafrecht voor graven welke geschikt zijn 
voor het begraven van één persoon en twee personen.  

5. Precariobelasting: de tarieven zijn verhoogd met 1,00 % conform de 
begrotingsuitgangspunten.  
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6. Toeristenbelasting: het tarief per overnachting wordt niet verhoogd conform de besluitvorming 
bij de begrotingsvergadering 2012.  

7. Rioolrecht: Voor 2012-2015 is een nieuw verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (het zgn. 
vGRP 2012-2015) opgesteld. Hierin staat in hoofdlijnen hoe de gemeente invulling geeft aan 
haar watertaken. Door middel van dit plan legt de gemeente vast wat zij wil bereiken en wat 
de rol van burgers en bedrijven is ten aanzien van de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk 
afvalwater, grondwater en hemelwater.  
Voor uitgebreide achtergrondinformatie wordt hierbij verwezen naar het vGRP 2012-2015.  
Voor 2014 zal het tarief € 129,60 bedragen inclusief 1 % inflatiecorrectie. 

8. Riool aansluitrecht 
De tarieven zijn verhoogd met 1,00 % conform de begrotingsuitgangspunten.  

 
Kanttekeningen 
Indien de verordeningen niet vastgesteld worden is het niet mogelijk om in 2014 de gewijzigde 
tarieven te heffen. Dit betekent dat financiële doelstellingen vanuit de begroting 2014 niet gehaald 
gaan worden.  
 
Alternatieven: 
n.v.t. 
 
Financiële dekking: 
Past binnen de begroting.  
 
Communicatie: 
De verordeningen worden na vaststelling op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in Kernpunten, de 
website en in het elektronisch gemeenteblad. 
 
Vervolg: 
Ieder jaar dienen deze verordeningen vastgesteld te worden door de raad, de eerstvolgende keer zal 
zijn  / oktober november 2014. De verordening OZB 2014 wordt u in de decemberraad 2013 ter 
vaststelling aangeboden.   
 
Bijlagen: 

1. Verordening Reinigingsheffingen 2014 
2. Verordening Hondenbelasting 2014 
3. Legesverordening 2014 
4. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014 
5. Verordening Precariobelasting 2014 
6. Verordening Toeristenbelasting 2014 
7. Verordening Rioolheffing 2014 
8. Verordening Rioolaansluitingsrecht 2014

 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart 



   
  
 
 
 

 

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober, nummer 120; 
 
Ten aanzien van het besluit wordt verwezen naar de afzonderlijke belastingverordeningen al waar de 
besluitvorming en ondertekening in  opgenomen is. 
 

 
 
 
 
 
 
 


