
Gemeente 
Hellendoorn 

Nijverdal, Nr. 
3 december 2013 13INT03382 

De raad van de gemeente Hellendoorn; 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013 ; 

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t vast te stellen de: 

eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2013 , 
vastgesteld door de raad bij besluit van 11 december 2012 , nummer 12INT02115. 

Artikel I Heffing van exploitant 

1. Artikel 3 van de verordening wordt uitgebreid met een tweede lid dat luidt als volgt: 

1. De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van 
wie de openbare aankondiging wordt aangetroffen op 1 januari van het belastingjaar. 

2. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting 
voor een openbare aankondiging die is aangebracht door tussenkomst van een 
exploitant, geheven van de exploitant. 

2. Artikel 7 van de verordening wordt uitgebreid met een derde lid dat luidt als volgt: 

3. Voor de toepassing van dit artikel worden alle openbare aankondigingen, die door 
één exploitant worden gedaan, aangemerkt als één openbare aankondiging. 

Artikel II Vrijstelling voor posters c a . 

Artikel 5 onder f van de verordening wordt gewijzigd en luidt nu als volgt 

f. die zich bevinden binnen in een bouwwerk, met uitzondering van openbare 
aankondigingen die zijn aangebracht direct op, aan of tegen de binnenzijde van een 
glazen scheidingsconstructie waarvan de openbare aankondiging geen tijdelijk karakter 
heeft, blijkende uit de inhoud van de openbare aankondiging; 

Artikel III Leegstaande panden 

Artikel 5 van de verordening wordt uitgebreid met een vrijstelling die luidt als volgt: 

m. bevestigd door een voormalige gebruiker aan een bouwwerk dat op 1 januari van het 
belastingjaar niet meer gebruikt werd door deze voormalige gebruiker. 

Ill III 111 í II (III II111! II 
(code voor postverwerking) 

Besluit 



Årtikel IV Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die van haar 
bekendmaking, met dien verstande dat zij terugwerkt tot 1 januari 2013 . 

Artikel V Citeertitel 

Dit besiuit wordt aangehaald als: eerste wijziging Verordening reciamebelasting 2 0 1 3 . 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 


