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Voorstel:
Vast te stellen de: 

1. Verordening rioolaansluitingsrecht 2021
2. Verordening toeristenbelasting 2021
3. Verordening hondenbelasting 2021
4. Verordening lijkbezorgingsrecht 2021
5. Verordening precariobelasting 2021
6. Verordening afvalstoffenheffing 2021
7. Verordening rioolheffing 2021



Inleiding: 
Om de belastingheffing in 2021 mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven, dienen de 
belastingverordeningen vastgesteld te worden. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen per 
verordening weergegeven. Daar waar voorgesteld wordt om de belastingtarieven voor 2021 te 
wijzigen, geven wij gemotiveerd aan waarom wij dit aan u voorstellen. 

Argumenten:
Daar waar mogelijk zijn de verordeningen van de heffingen die geheven worden door het GBLT 
geüniformeerd naar de huidige werkwijze van het GBLT. 

Rioolaansluitingsrecht
In de perspectiefnota is in de uitgangspunten besloten om de indexering van de baten voor 2021 met 
1,5% te verhogen. Voorgesteld wordt het tarief van 2021 met 1,5% te verhogen t.o.v. 2020, conform 
de begrotingsrichtlijnen. Voor de afzonderlijke tarieven wordt verwezen naar de verordening. 

Toeristenbelasting 
Bij de programmabegroting 2020-2023 is een andere wijze ingesteld van tariefheffing, namelijk een 
gedifferentieerde tariefstelling tussen hotels en B&B’s en overige overnachtingen. Op basis van dit 
onderscheid werd in 2020 een tarief van € 1,35 p.p.p.n voor hotels en B&B’s en € 0,90 p.p.p.n. voor 
overige overnachtingen geheven. Voorgesteld wordt het tarief van 2021 t.o.v. 2020 niet te wijzigen. 
Daarnaast zijn de begrippen “Bed and Breakfast (B&B)” en “Horeca” toegevoegd in artikel 1 
Begripsomschrijvingen. 

Hondenbelasting 
Bij de begroting 2020 is een motie aangenomen om de gevolgen van het afschaffen van de 
hondenbelasting te onderzoeken. De gevolgen zijn onderzocht en hierbij is besloten om de 
hondenbelasting niet af te schaffen. Voor 2021 wordt daarom voorgesteld het tarief met 1,5% te 
verhogen, conform de begrotingsrichtlijnen. Het tarief voor de eerste hond wordt € 50,60. Voor de 
tweede en volgende hond wordt het tarief € 66,50. Het tarief voor een kennel wordt € 269,40
 
Lijkbezorgingsrecht
In de ombuigingen horende bij de programmabegroting 2020-2023 wordt voorgesteld de tarieven voor 
het lijkbezorgingsrecht (begraven) te verhogen. De voorgestelde tarieven zijn met het oog op deze 
ombuiging verhoogd met 5% (+ 1,5% indexering). Daarnaast is lid 3.3 Bloemenvaasje urnennis 
toegevoegd aan de verordening met een tarief van € 65. Voor de afzonderlijke tarieven wordt 
verwezen naar de verordening. 

Precariobelasting
Voorgesteld wordt het tarief met 1,5% te verhogen conform de begrotingsrichtlijnen. Voor de 
afzonderlijke tarieven wordt verwezen naar de verordening. 

Afvalstoffenheffing
Door de stijgende kosten van afvalverwerking is in 2019 besloten om het vastrecht voor de 
afvalstoffenheffing stapsgewijs te verhogen. Er is besloten om met ingang van 2020 de tarieven per 
jaar met de volgende bedragen te verhogen; € 25 / € 25 / € 10 / € 7. De belastingverordeningen en de 
bijbehorende tarieven worden per jaar vastgesteld. Voor 2021 wordt voorgesteld het tarief met € 25 te 
verhogen, conform voorgaande besluitvorming. Het vastrechttarief voor 2021 wordt € 200 per perceel 
per belastingjaar. 

De tarieven voor de ledigingen worden op basis van de richtlijnen van ROVA bepaald. Hierin hebben 
zich geen wijziging voorgedaan. Voorgesteld wordt om de tarieven voor de ledigingen voor 2021 niet 
te wijzigen. 



In 2020 was per abuis de maatschappelijke instelling in artikel 1 ‘Begripsomschrijvingen’ en artikel 2 
‘Aard van de belasting en belastbaar feit; niet opgenomen in de verordening. Deze zijn in de 
verordening voor 2021 weer opgenomen. 
Daarnaast is artikel 3 toegevoegd en lid 3 van artikel 9, ter uniformering van de verordeningen naar de 
huidige werkwijze van het GBLT.   

Rioolheffing
Voorgesteld wordt om de tarieven voor rioolheffing gelijk te houden, omdat deze dekkend zijn voor de 
huidige en toekomstige lasten.  Voor de afzonderlijke tarieven wordt verwezen naar de verordening.

Ter uniformering van de verordeningen is artikel 4 ‘Voorwerp van belasting’ toegevoegd en lid 5 van 
artikel 10 ‘Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang’ in de verordening.

Onderzoek kostendekkendheid
Naar aanleiding van de motie onderzoek kostendekkendheid bij de begroting 2020-2023, is een 
onderzoek kostendekkendheid gestart in 2020. Ten tijde van het opstellen van deze verordeningen is 
het onderzoek kostendekkendheid in afronding. De uitkomsten hiervan vindt u in een separate notitie. 

Kanttekeningen en risico’s
Indien de belastingverordeningen niet in 2020 vastgesteld worden, is het niet mogelijk om in 2021 de 
gewijzigde tarieven te heffen. 

Alternatieven:
Als uw raad niet akkoord gaat met onderhavige verordeningen, kunnen de gewijzigde verordeningen 
in de decemberraad 2020 worden aangeboden.

Duurzaamheid:
n.v.t.

Financiële dekking:
De aanpassingen binnen de belastingverordeningen passen binnen de vastgestelde 
begrotingsnormen. 

Communicatie:
De verordeningen worden na vaststelling op de gebruikelijke wijze gepubliceerd, via de 
regelingenbank. Daarnaast worden de verordeningen meegedeeld aan het GBLT. 

Vervolg:
De verordeningen OZB en leges voor het jaar 2021 worden u in de decemberraad 2020 ter 
vaststelling aangeboden

Bijlagen:
1. Verordening rioolaansluitingsrecht 2021
2. Verordening toeristenbelasting 2021
3. Verordening hondenbelasting 2021
4. Verordening lijkbezorgingsrecht 2021
5. Verordening precariobelasting 2021
6. Verordening afvalstoffenheffing 2021
7. Verordening rioolheffing 2021

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de adjunct-gemeentescretaris / directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2020, nummer 1158;

b e s l u i t :

vast te stellen:

1. Verordening rioolaansluitingsrecht 2021
2. Verordening toeristenbelasting 2021
3. Verordening hondenbelasting 2021
4. Verordening lijkbezorgingsrecht 2021
5. Verordening precariobelasting 2021
6. Verordening afvalstoffenheffing 2021
7. Verordening rioolheffing 2021

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
5 november 2020.

De raad voornoemd,

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


