
Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 4

Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 

Datum: 22 september 2016 

Portefeuillehouder: drs. R.W.J. van Leeuwen 

Decosnummer: 515 

Informant: W. Kersten
E w.kersten@dalfsen.nl
T (0529) 48 83 40 

Voorstel:
Vast te stellen de:

1. Verordening Hondenbelasting 2017
2. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017
3. Verordening Precariobelasting 2017
4. Verordening Afvalstoffenheffing 2017 
5. Verordening Toeristenbelasting 2017
6. Verordening Rioolaansluitingsrecht 2017



Inleiding: 
Om in 2017 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 2017 voorstellen om de belastingtarieven te verhogen, geven 
wij gemotiveerd aan waarom wij dit aan u voorstellen. 

Argumenten:
Hondenbelasting
Wij stellen voor het tarief met 1% te verhogen conform de begrotingsrichtlijnen. Het tarief voor de 
eerste hond wordt € 48,35. Voor de 2e hond en volgende hond wordt het tarief € 63,65. Het tarief voor 
een kennel wordt € 257,55.   

Lijkbezorgingsrechten
Voorgesteld wordt het tarief met 1% te verhogen conform de begrotingsrichtlijnen. Voor de 
afzonderlijke tarieven wordt verwezen naar de verordening.   

Precariobelasting
Wij stellen voor het tarief met 1% te verhogen conform de begrotingsrichtlijnen. Voor de afzonderlijke 
tarieven wordt verwezen naar de verordening.   

Afvalstoffenheffing
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel omtrent omgekeerd inzamelen, op 20 oktober 2014, 
nummer 241, heeft u besloten om het vastrecht voor 2017 te verhogen met €10,00 naar € 120,00. 

Voorgesteld wordt de tarieven voor het aanbieden van restafval ongewijzigd te laten. Het advies van 
Rova is om het tarief voor het aanbieden van restafval met een milieupas te verhogen van € 1,18 naar 
€ 1,21. Wij stellen voor dit advies niet over te nemen aangezien de Reiniging egalisatievoorziening 
voldoende ruimte biedt om de kosten van het niet doorvoeren van deze verhoging, circa € 4.200, ten 
laste van de Reiniging egalisatievoorziening te laten komen. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen 
aan het in de Nota Reserves en Voorzieningen uit 2010 vastgestelde dat de omvang van de Reiniging 
egalisatievoorziening moet afnemen.

Op 10 november 2015 hebben wij besloten te stoppen met de inzameling van bedrijfsafval per 1 
januari 2016 en de inzameling van afval bij maatschappelijke instellingen te handhaven en 
administratief te verwerken via de  afvalstoffenheffing per 1 januari 2016. Conform dit collegebesluit is 
het hoofdstuk Reinigingsrecht, waarin de heffing met betrekking tot de inzameling van bedrijfsafval 
geregeld werd, komen te vervallen.

Toeristenbelasting
Voorgesteld wordt het tarief van € 0,85, per persoon per overnachting, niet te verhogen. 

Rioolaansluitingrecht
Wij stellen voor het tarief met 1% te verhogen conform de begrotingsrichtlijnen. Voor de afzonderlijke 
tarieven wordt verwezen naar de verordening.   

Kanttekeningen
Indien de verordeningen niet in 2016 vastgesteld worden, is het niet mogelijk om in 2017 de 
gewijzigde tarieven te heffen.

Alternatieven:
Als uw raad niet akkoord gaat met onderhavige verordeningen, kunnen de gewijzigde verordeningen   
in de decemberraad 2016 worden aangeboden.

Duurzaamheid:
n.v.t.

Financiële dekking:
Past binnen de begroting.

Communicatie:



De verordeningen worden na vaststelling op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en bekend gemaakt, 
via de regelingenbank.

Vervolg:
De verordeningen OZB 2017, Rioolheffing 2017 en Leges 2017 worden u in de decemberraad 2016 
ter vaststelling aangeboden. De reden hiervoor is dat de tarieven voor de OZB nog niet berekend 
kunnen worden omdat de herwaardering door GBLT nog niet is afgerond.  De al dan niet gewijzigde 
verordening Rioolheffing is in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek omtrent het technisch 
haalbaar en uitvoerbaar zijn door GBLT. De Legesverordening is in afwachting van de vaststelling 
door de rijksoverheid van de tarieven voor onder andere paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.

Bijlagen:
1. Verordening Hondenbelasting 2017
2. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017
3. Verordening Precariobelasting 2017
4. Verordening Afvalstoffenheffing 2017 
5. Verordening Toeristenbelasting 2017
6. Verordening Rioolaansluitingsrecht 2017

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

Hiervoor verwijzen wij u naar de afzonderlijke belastingverordeningen alwaar de besluitvorming en 
ondertekening is opgenomen.


