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Agenda  

 

Besluit  

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur. 

 

 

2 Vaststellen agenda 

In de raadsvergadering van 29 oktober 2013 is het agendapunt 

'Beantwoording vragen - Ingekomen stukken' doorgeschoven naar 

deze vergadering. Dit agendapunt wordt toegevoegd aan de agenda 

van deze vergadering als nieuw agendapunt 7. 

 

 

3 Mededelingen 

Met kennisgeving afwezig zijn de heer H. Webbink en mevrouw D. 

Bakker. 

 

 

4 Programmabegroting 2014 

 

Samenvatting: 

De programmabegroting 2014 geeft het financieel en beleidsmatig 

kader voor het gemeentelijk beleid in de komende jaren weer. In de 

kadernota 2014 is de richting aangegeven voor het opstellen van de 

begroting 2014. De voorstellen in de kadernota zijn nader 

uitgewerkt en verwerkt in de programmabegroting 2014. Helaas 

ontkomen we er ook in deze begroting niet aan om 

ombuigingsvoorstellen te moeten doen. Ook komen we met enkele 

voorstellen voor nieuw beleid. De ruimte voor nieuw beleid is echter 

zeer beperkt.  

 

De jaren zijn budgettair sluitend op een klein tekort van ｷ 92.000,   
in 2016 na. Wel is voor de jaren 2015 en verder een taakstelling 

opgenomen voor de nieuwe raad van ｷ 450.000,  structureel. 

 

Voorgesteld wordt de programmabegroting 2014 vast te stellen. 

 

Het amendement over 

Kaliber Kunstenschool, 

ingediend door PvdA, VVD, 

D66, wordt met 4 stemmen 

voor (fracties PvdA, VVD, 

D66) en 19 stemmen tegen 

verworpen. 

De programmabegroting 

2014 wordt met 17 

stemmen voor (fracties 

CDA, BB, GB, ChrU) en 6 

stemmen tegen (fracties 

PvdA, VVD, D66, HOP, GL) 

vastgesteld.  

Motie M1 over kiosk bij het 

station, ingediend door BB, 

PvdA en GL, wordt met 22 

stemmen voor en 1 stem 

tegen (fractie HOP) 

aangenomen.  

Motie M2 over vrijliggend 

fietspad Poggenbeltweg, 

ingediend door HOP, wordt 

met 2 stemmen voor (HOP, 

GL) en 21 stemmen tegen 

verworpen. 

Motie M3 over fietspad 

Tunnelweg 

Luttenbergerweg, ingediend 



door BB, wordt met 4 

stemmen voor (BB) en 19 

stemmen tegen verworpen.  

Motie M4 over Leefbaarheid 

Daarle Centraal, ingediend 

door CDA, BB en GB, wordt 

met 19 stemmen voor en 4 

stemmen tegen (fracties 

PvdA, HOP, GL) 

aangenomen.  

Motie M5 over hernieuwde 

samenwerking Soweco, 

ingediend door ChrU en 

D66, wordt met 21 

stemmen voor en 2 

stemmen tegen (fracties 

VVD en HOP) aangenomen. 

5 Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2014 

 

Samenvatting: 

Voorgesteld wordt het ontwerp-tarievenbesluit van de BLOS voor 

het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties in 2014 vast 

te stellen. 

In het tarievenbesluit wordt rekening gehouden met een verhoging 

van de tarieven in algemene zin met 1,27% gebaseerd op het 

gemeentelijk gehanteerde inflatiepercentage inclusief 6% btw. 

Een uitzondering hierop zijn de badenkaarten recreatief. Voorgesteld 

wordt deze niet te verhogen voor 2014. De huidige tarieven 

moeten, afgezet tegen het aanwezige voorzieningenniveau, de 

gebruiksmogelijkheden en een vergelijking met omgevingstarieven, 

al als hoog aangemerkt worden. 

Daarnaast heeft voor 2014 een heroverweging van de hoogte van 

een aantal tarieven plaatsgevonden als onderdeel van een financiële 

taakstelling met ingang van 2014 van  

ｷ 30.000,- exclusief 6% btw voor binnen- en buitensport 

(kadernota) en ｷ 31.000,- exclusief 6% btw voor Het Ravijn -zwem 

sport zorg- (uit eerste bestuursrapportage 2013 in verband met 

exploitatie Het Ravijn). De totale extra inkomsten uit de tarieven 

(exclusief 1,27%) bedragen  

ｷ 56.000,- over 2014. Hierbij is uitgangspunt dat er sprake is van 

gelijkblijvend gebruik in 2014. 

De vaststelling van de tarieven is in overeenstemming met de 

begrotingsrichtlijnen. 

 

Ten aanzien van deze taakstellingen wordt voorgesteld: 

1. Extra inkomsten van ｷ 16.000,-, bij gelijkblijvend gebruik, voor 

het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. De 

tarieven worden geharmoniseerd door de tarieven van sporthal - 

sportzaal - gymlokaal -  danszaal (De Voordam) te relateren aan de 

afmetingen van het vloeroppervlak. De gemiddelde tariefsverhoging 

is 6,5%. 

2. Extra inkomsten van ｷ 16.000,- voor het gebruik van de 

gemeentelijke buitensportaccommodaties. De gemiddelde 

tariefsverhoging is 10% voor de vaste gebruikers van deze 

accommodaties. 

3. Het realiseren van een kostenreductie van ｷ 10.000,- voor Het 

Ravijn- zwem sport zorg-, onder andere via technische 

Het voorstel is met 

algemene stemmen 

vastgesteld. 



aanpassingen en efficiencymaatregelen op activiteitenniveau. 

4 .Extra inkomsten van ｷ 24.000,-, bij gelijkblijvend gebruik, vanuit 

verenigingsgebruik in Het Ravijn. De tariefsverhoging voor het 

wedstrijdbad is 6% en voor het instructie- en doelgroepenbad 20%. 

 

Verder wordt voorgesteld om: 

5. De badenkaarten recreatief voor 2014 niet te verhogen. 

6 Belastingverordeningen 2014 

 

Samenvatting: 

De belastingverordeningen worden jaarlijks vastgesteld. Evenals in 

voorgaande jaren willen wij in zijn algemeenheid de tarieven voor 

2014 in ieder geval verhogen met een inflatiecorrectie. Op basis 

van de laatste prognoses van het CPB gaat het daarbij om 1,2%. 

Overwegingen om hiervan af te wijken zijn bijvoorbeeld wettelijk 

vastgestelde tarieven, omvang van de reserves, de mate van 

kostendekkendheid van een bepaald tarief of de afronding van de 

tarieven. Ook willen wij, net als in voorgaande jaren, de 

belastingdruk voor de gemiddelde burger niet te zeer laten stijgen. 

Voor 2014 daalt het tarief van de rioolheffing met per saldo 0,65%. 

Bij de afvalstoffenheffing is er een daling van het tarief met circa 

2,14% en bij de onroerende-zaakbelastingen (OZB) bedraagt de 

verhoging 4,2%. Bij de overige belastingen hebben wij de tarieven 

verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,2%. Bij de 

begrafenisrechten zijn de tarieven gebaseerd op 90% 

kostendekkendheid. In voorgaande jaren was dat 80%. 

In onderstaande tabel ziet u de effecten van deze tariefmaatregelen 

op de belastingdruk op de gemiddelde woning en een fictief bedrijf. 

De gemiddelde woning heeft een woningwaarde van ｷ 251.000,00, 
een 240 liter restcontainer en een 140 liter GFT-container in 

bruikleen en het waterverbruik is niet hoger dan 150 m3. 

Voor de gemiddelde woning stijgt de belastingdruk voor een 

eigenaar/gebruiker met 0,74% en voor een gebruiker daalt de 

belastingdruk met 1,38%. 

Het fictieve bedrijf had in 2010 een WOZ-waarde van ｷ 
1.000.000,00, die sindsdien gecorrigeerd is met de jaarlijkse 

gemiddelde marktontwikkeling voor niet-woningen. Ook is er een 

fictief jaarlijks waterverbruik van 1000 m3. Voor dit fictieve bedrijf 

stijgt de belastingdruk voor een eigenaar/gebruiker met 3,44% en 

voor een gebruiker stijgt het met 2,77%. 

 

Wij stellen u voor om de volgende belastingverordeningen voor 

2014 vast te stellen: afvalstoffen-heffing, hondenbelasting, leges, 

marktprecariobelasting, OZB, parkeerbelastingen, reclamebelasting, 

rioolheffing, toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie. 

 

Het voorstel is met 22 

stemmen voor en 1 stem 

tegen (fractie HOP) 

vastgesteld. 

7 Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken 

Gezien het late tijdstip worden de vragen schriftelijk beantwoord 

door het college en wordt het agendapunt doorgeschoven ter 

verdere afhandeling naar de raadsvergadering van 5 november 

2013. 

 

8 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.05 uur. 

 

 

 

 

       De voorzitter, mevrouw A.H. Raven BA. 
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