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Agenda  

 

Besluit  

7 Heropening vergadering/ mededelingen 

 

 

 

8 Raadsvergadering besluitvorming amendementen, moties en 

Programmabegroting 2013 

(Voortzetting agendapunt 4 van 6 november) 

 

 

Zie agendapunt 4 

9 Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2013 

 

Samenvatting: 

Voorgesteld wordt het ontwerp-tarievenbesluit van de Blos voor het 

gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties in 2013 vast te 

stellen. 

In het tarievenbesluit wordt rekening gehouden met een verhoging 

van de tarieven in algemene zin met 1,3% gebaseerd op het 

gemeentelijk gehanteerde inflatiepercentage. 

Daarnaast heeft voor 2013 een heroverweging van de hoogte van 

een aantal tarieven plaatsgevonden als onderdeel van een financiële 

taakstelling per 1-1-2013 van ｷ 112.500,- per jaar. Vanuit de 

tarieven wordt, uitgaande van gelijkblijvend gebruik, in dit voorstel 

rekening gehouden met een meeropbrengst van ｷ 83.000,-. 
Ten aanzien van deze financiële taakstelling wordt voorgesteld: 

1.Voor het gebruik van de gemeentelijke                                         

binnensportaccommodaties: 

a.een extra verhoging van 10% van de tarieven voor het gebruik 

door gemeentelijke sportverenigingen; 

b. een extra verhoging van 50% van de tarieven voor het overig 

gebruik door particulieren en niet-commerciële instellingen gevestigd 

in de gemeente Hellendoorn; 

c.een verhoging van 10% voor het niet-commercieel gebruik door 

particulieren en niet-commerciële instellingen buiten de gemeente 

Hellendoorn. 

2.Voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties 

een extra verhoging van 50% van de tarieven voor de vaste 

gebruikers van deze accommodaties. 

3.De tarieven voor het gebruik van Het Ravijn - zwem sport zorg -, 

in afwachting van een afzonderlijke discussie betreffende het 

optimaliseren van de exploitatiebegroting voor dit complex, conform 

de gemeentelijke begrotingslijn, uitsluitend te verhogen met de 

gemeentelijke inflatiecorrectie van 1,3%. 

N.B. De sporthal in Het Ravijn -zwem sport zorg- valt onder de 

categorie gemeentelijke binnensportaccommodaties en de tarieven 

Amendement van 

GroenLinks is verworpen 

met 17 stemmen tegen en 8 

stemmen voor (GroenLinks, 

PvdA, VVD, HOP, D66 en 

twee leden van de fractie 

van GB, dhr. Veneman en 

mevr. Knobben-Tijhaar).  

Het voorstel is met 

algemene stemmen 

aangenomen. 



hiervoor worden op basis van dit voorstel aangepast conform het 

voorstel onder 1. t.a.v. de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties. 

Bij het opstellen van de tarieven is een vergelijking gemaakt met de 

tarieven van omliggende gemeenten. Op basis hiervan is 

geconstateerd dat de voorgestelde tarieven gerechtvaardigd zijn. 

 

10 Belastingverordeningen 2013 (inclusief voorstel Uitrijkaarten 

Parkeergarage Henri Dunant 2012/Vaststellen Tarievenbesluit 

Parkeergarage Henri Dunant 2012) 

 

Samenvatting: 

De belastingverordeningen worden jaarlijks vastgesteld. Evenals in 

voorgaande jaren willen wij in zijn algemeenheid de tarieven voor 

2013 in ieder geval verhogen met een inflatiecorrectie. Op basis 

van de laatste prognoses van het CPB gaat het daarbij om 0,5%. 

Overwegingen om hiervan af te wijken zijn bijvoorbeeld wettelijk 

vastgestelde tarieven of de mate van kostendekkendheid van een 

bepaald tarief. Ook willen wij, net als in voorgaande jaren, de 

belastingdruk voor de gemiddelde burger niet te zeer laten stijgen.  

Voor 2013 kunnen wij voor de afvalstoffen- en rioolheffing volstaan 

met een verhoging met de inflatiecorrectie van 0,5%. Voor de 

onroerende-zaakbelastingen (OZB) bedraagt de verhoging 2,5%. De 

hondenbelasting hoeft niet verhoogd te worden. Bij de overige 

belastingen hebben wij de tarieven verhoogd met de inflatiecorrectie 

van 0,5%. 

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 255.000,--, 
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 met 

2,5%, voor een eigenaar/gebruiker met 1,3% en voor een gebruiker 

met 0,5%. 

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

gemiddelde marktontwikkeling voor niet-woningen en een jaarlijks 

waterverbruik van 1000 m3. Voor het fictieve bedrijf stijgt de 

belastingdruk voor een eigenaar met 2,5%, voor een 

eigenaar/gebruiker met 2,2% en voor een gebruiker met 1,9%. 

 

Wij stellen u voor om de volgende belastingverordeningen voor 

2013 vast te stellen: afvalstoffen-heffing, begrafenisrechten, 

hondenbelasting, leges, marktprecariobelasting, OZB, 

parkeerbelastingen, rioolheffing, toeristenbelasting en 

vermakelijkhedenretributie.Tevens verzoeken wij u een expliciete 

uitspraak te doen over de hoogte van de legestarieven voor de 

zogenoemde kap- en openstellingsvergunning. 

 

Amendement van 

GroenLinks is verworpen 

met 21 stemmen tegen en 

vier stemmen voor 

(GroenLinks, PvdA, D66).  

Het voorstel is conform 

vastgesteld met 1 stem 

tegen (HOP). GroenLinks, 

D66, PvdA en HOP tekenen 

aan tegen de heffing 

parkeerbelasting 2013 te 

zijn tevens tekent HOP aan 

voor het voorstel 

Uitrijkaarten Parkeergarage 

te zijn. 

11 Sluiting 

 

 

 

 

        De voorzitter, mevr. A.H. Raven BA 
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