
Punt 13 : Belastingverordeningen 2012 Gemeente' 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
De belastingverordeningen worden jaarlijks vastgesteld. Evenals in voorgaande jaren willen wij in 
zijn algemeenheid de tarieven voor 2012 in ieder geval verhogen met een inflatiecorrectie. Op 
basis van de laatste prognoses van het CPB gaat het daarbij om 2,3%. Overwegingen om hiervan 
af te wijken zijn bijvoorbeeld wettelijk vastgestelde tarieven of de mate van kostendekkendheid 
van een bepaald tarief. 
Wij willen de belastingdruk voor de gemiddelde burger niet te zeer laten stijgen. Gelet op de 
kostenontwikkeling en de mate van kostendekking kan bij hondenbelasting een verhoging van de 
tarieven achterwege blijven. In verband met hogere kosten wordt het tarief voor de rioolheffing 
verhoogd boven de inflatie, namelijk met 2,9%. Bij de afvalstoffenheffing geven we het voordeel 
van lagere kosten in verband met een goede afvalscheiding terug aan de burger door een 
verlaging van de tarieven met 8%. Dat biedt ruimte om de tarieven voor de onroerende-zaak-
belastingen (OZB) te verhogen met 6,7%. Deze tariefsverhoging is bedoeld voor het in stand 
houden van bestaande voorzieningen. Bij de overige belastingen hebben wij de tarieven verhoogd 
met een inflatiecorrectie van 2,3%. 
Door deze tariefmaatrege/en stijgt de belastingdruk (het totaal aan OZB, afvalstoffenheffing en 
rioolheffing) voor een gemiddelde woningeigenaar met 1,66%. Dat is onder het inflatie
percentage. De belastingdruk voor een gemiddelde woninghuurder daalt met 0,98%. Kortom een 
gematigde tariefsontwikkeling. 
Het voorgaande resulteert in de volgende tarieven en gecombineerde aanslag voor een 
gemiddelde woning: 

Belastingsoort 

Afvalstoffenheffing (standaardcombinatie) 
teruggaaf van € 10,— via basisheffing afvalstof
fenheffing i.v.m. omvang reserve afval 
teruggaaf van 8% via tarieven i.v.m. lagere 
kosten 

Rioolheffing (exclusief eventuele opslag voor 
waterverbruik hoger dan 150 m3) 
Onroerende-zaakbelastingen (eigendom woning) 

Totaal belastingdruk 

2011 
Tarief • Belasting 
256,56 
-10,08 

208,80 

0,0974% 

256,56 
-10,08 

208,80 

239,61 

694,89 

__ 2 0 1 2 _ 
Tarief ' Belasting 
256,56 

-20,52 

214,80 

0,1039% 

256,56 

-20,52 

214,80 

255,60 

706,44 
Wij stellen u voor om de volgende belastingverordeningen voor 2012 vast te stellen: afvalstoffen
heffing, begrafenisrechten, hondenbelasting, leges, marktprecariobelasting, OZB, 
parkeerbelastingen, rioolheffing, toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie. 

Opdracht: 
Het opnieuw vaststellen van de belastingverordeningen vloeit voort uit de begroting voor 2012. 

Aanleiding: 
U stelt elk jaar de belastingverordeningen in zijn geheel opnieuw vast. De nieuwe verordeningen 
houden rekening met eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving, wijzigingen in de 
modelverordeningen van de VNG, praktijkervaringen, rechtspraak en wijzigingen in de tarieven. 

(code voor postverwerking) 
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Doelstelling: 
De inkomsten van de gemeente komen voor een deel uit de gemeentelijke belastingen. Wij willen 
dat de heffing en de inning van de gemeentelijke belastingen een juiste en actuele juridische 
grondslag hebben. 

Voorgestelde oplossingen: 
Hieronder beschrijven wij de puntsgewijs de zaken die zijn meegenomen bij het opstellen van de 
belastingverordeningen 2012. 

Algemeen 
• Bij het opstellen van de belastingverordeningen gebruiken wij zoveel mogelijk de 

modelverordeningen van de VNG. Uiteraard zijn onze verordeningen maatwerk. Dat wil 
zeggen dat de specifiek Hellendoornse situatie soms aanleiding geeft om af te wijken van de 
modelverordeningen. 

• Voor zover niet anders bepaald, stijgen de belastingtarieven ten opzichte van 2011 als gevolg 
van de inflatie met 2,3%. Overwegingen om hiervan af te wijken zijn bijvoorbeeld wettelijk 
vastgestelde tarieven of de mate van kostendekkendheid van een bepaald tarief. 

Afvalstoffenheffing 
• De redactie van de verordening is aangepast vanwege een wijziging van de Wet milieubeheer 

over afvalstoffenheffing bij kamerverhuur. Feitelijk verandert er niets, want wij hadden, 
vooruitlopend op deze wetswijziging een dergelijke werkwijze in het verleden al opgenomen 
in de verordening. 

• In verband met ontwikkelingen in de jurisprudentie wordt voor de perceelafbakening voortaan 
aangehaakt bij de WOZ-objectafbakening en voor de bepaling van het gebruik bij de 
inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. In de praktijk was dit 
al het geval, maar nu is het formeel geregeld in de verordening. 

• Gezien de ontwikkeling van de kosten van het inzamelen en verwerken van afval, de hoogte 
van de reserve inzameling en verwerking afval en de mate van kostendekkendheid stellen wij 
u voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verlagen met 8%. Op deze wijze willen het 
voordeel van lagere kosten in verband met een goede afvalscheiding teruggeven aan de 
burger. De korting zal op de aanslag worden vermeld. 
omschrijving 
basisheffing 
140 liter GFT-container 
240 liter GFT-container 
140 liter restcontainer 
240 liter restcontainer 

1011 
€ 96,84 
€ 40,20 
€ 67,32 
€ 64,32 
€ 109,44 

2012 
€ 98,40 
€ 36,96 
€ 61,92 
€ 59,16 
€ 100,68 

• De standaardcombinatie van de afvalstoffenheffing bestaat uit een basisheffing van € 98,40, 
een 140 liter GFT-container van € 36,96 en een 240 liter restcontainer van € 100,68. In 
totaal is dit € 236,04. 

• Gelet op de mate van kostendekking zijn de tarieven in hoofdstuk 3 van de tarieventabel niet 
gewijzigd. Het tarief voor het achterlaten van hout bij het afvalbrengpunt kon zelfs verlaagd 
worden naar € 0,02 per kilo (was € 0,04). 

Begrafenisrechten 
• De redactie van de verordening is aangepast vanwege een wijziging van de modelverordening 

van de VNG. Feitelijk leidt dit niet tot een wijziging van de heffing. 
• Omdat de Wet op de lijkbezorging recentelijk is gewijzigd, zal binnenkort de 

beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaats moeten worden aangepast. Op dat 
moment zal ook de tekst van de Verordening begrafenisrechten worden aangepast, aangezien 
beide verordeningen aan elkaar gekoppeld zijn. 

• Wij stellen voor de tarieven te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,3%. 
• In verband met de realisatie van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats aan de Meester 

Ponsteenlaan hebt u in uw vergadering van 5 juli besloten om de tarieven voor een eerste 
begrafenis te verhogen met € 24 , - . Deze verhoging is meegenomen in de tarieven voor 
2012. 



= 3 = 

omschrijving 
Aankoop eigen graf 
Begraven volwassene 
Totaal 

2011 
€ 1.601,00 
€ 733,00 
€ 2.334,00 

2012 
€ 1.638,00 
€ 774,00 
€ 2.412,00 

Hondenbelasting 
• Gelet op de kostendekkendheid stellen wij voor het tarief voor 2012 niet aan te passen, 

tarief per hond blijft dus € 65,00 met een maximale aanslag van € 325,00 (vijf honden), 
• In de verordening is een bepaling opgenomen dat voor de bepaling van de bewoning de 

inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens bepalend is. In de 
praktijk (verminderingen door verhuizingen) was dit al het geval, maar nu is het formeel 
geregeld in de verordening. 

Het 

Leges 
• In de verordening stellen wij voor om een vrijstelling op te nemen voor de zogenoemde 

"omgevingsvergunning beperkte milieutoets" (nieuw artikel 4 sub c). Dit viel vroeger onder 
de wettelijke legesvrijstelling voor milieuvergunningen. De wetgever is vergeten dit goed te 
regelen. Vooruitlopend op de wettelijke legesvrijstelling adviseert de VNG om deze 
vrijstellingsbepaling in de verordening op te nemen. 

• De VNG adviseert in haar modelverordening om een artikel op te nemen over een 
projectuitvoeringsbesluit in het kader van de Crisis- en herstelwet (CHW). Voor 
woningbouwprojecten en voor bij algemene maatregelen van bestuur aangewezen projecten 
kan de gemeenteraad op verzoek of ambtshalve een projectuitvoeringsbesluit nemen. Een 
dergelijk projectuitvoeringsbesluit vervangt de bestaande vergunningen, ontheffingen, 
vrijstellingen of andere besluiten die zonder de CHW nodig zouden zijn. De nieuwe bepaling 
(artikel 5 lid 2) bepaalt dat de leges voor een dergelijk projectuitvoeringsbesluit de som is van 
de leges die zonder de CHW zouden zijn geheven. 

• Wij stellen voor de tarieven te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,3%. Dit geldt uiteraard 
niet voor de tarieven die op grond van andere wet- en regelgeving zijn vastgesteld, zoals 
bijvoorbeeld de tarieven voor reisdocumenten. 

• Her en der zijn in de verordening en tarieventabel kleine redactionele wijzigingen doorgevoerd 
op taalkundig gebied. 

• Voor de volledigheid is in de tarieventabel een bepaling opgenomen over de kosteloze 
huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap (nieuw 1.1.1.1 sub c). 

• Bij medische keuringen voor een rijbewijs, wordt gewerkt met een zogenoemde "eigen 
verklaring". De formulieren hiervoor kopen wij van het CBR en kunnen door de aanvragers 
tegen deze kostprijs worden aangeschaft. Tot op heden was dit nog niet geregeld in de 
verordening. Daarvoor is nu een bepaling opgenomen (nieuw 1.3.4). 

• Tegenwoordig is veel informatie via internet te verkrijgen. Gelet daarop zijn de volgende 
tariefsbepalingen over het verkrijgen van stukken geschrapt: 

abonnementen op bestuursstukken (oud 1.7.2b, 2d en 2e); 
gemeentelijke verordening (oud 1.7.4); 
gemeentelijke monumentenlijst (oud 1.22.1a); 

Voor het geval mensen toch vragen om een papieren stukken, zijn de algemene 
vangnetbepalingen (1.24.1, 2.11 en 3.7.1) aangepast. 

• In verband met een wetswijziging is de term "attestatie de vita" vervangen door de term 
"bewijs van in leven zijn" (1.9.1 sub b) 

• Het kinderopvangregister is een landelijk register geworden, dat door iedereen via internet is 
te raadplegen. De tariefbepaling in onze legesverordening (oud 1.17.2) is daarmee een dode 
letter geworden en is geschrapt. 

• In de tarieventabel is een bepaling toegevoegd over leges voor het toekennen van een extra 
huisnummer (nieuw 1.21.1.11). Het tarief bedraagt € 100,00. 

• Mensen kunnen bij ons een internationaal bewijs van inenting verkrijgen. Dat moet worden 
ingevuld door de huisarts. Wij kopen deze inentingsboekjes in van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en leveren die tegen kostprijs aan de aanvragers. Tot op 
heden was hiervoor nog geen bepaling opgenomen in de tarieventabel. Dat is nu aangepast 
(nieuw 1.22 sub e). 
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Marktprecariobelasting 
• Wij stellen voor de tarieven te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,3%. 
• De sanitaire voorzieningen voor marktkooplui zijn nu gevestigd in het nieuwe 

appartementencomplex Buursink. Daarvoor wordt een hogere vergoeding gevraagd. Gelet op 
het voorgaande stellen wij u voor het algemene tarief (hoofdstuk 1 van de tarieventabel) te 
verhogen met € 2,50 per week. 

Onroerende-zaakbelastingen 
• De opbrengst van de OZB is een algemeen dekkingsmiddel. Sinds 1 januari 2009 worden de 

tarieven van de OZB uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. Met deze 
berekeningswijze heeft de wetgever duidelijk willen maken dat de OZB slechts over een klein 
percentage van de WOZ-waarde wordt geheven. 

• Wij stellen u voor om de tarieven met 6,7% te laten stijgen. Daarvan is 2,3% inflatie en de 
resterende 4,4% hangt samen met de verlaging van tarieven van de afvalstoffenheffing. 

• Het Rijk heeft voor 2012 een macronorm vastgesteld van 3,75%. Doel van de macronorm is 
beheersing van de collectieve lasten. Dat wil zeggen dat de OZB-opbrengst van alle 
gemeenten samen niet meer mag stijgen dan vooraf door het Rijk is bepaald. Wij beseffen 
terdege dat wij de macronorm overschrijden, maar zijn tevens van mening dat deze 
verhogingen acceptabel zijn. De ontwikkeling van onze totale belastingdruk ligt immers ruim 
onder de 3,75% en juist dat is het doel van de macronorm. 

• Gelet op het voorgaande zien de tarieven van de OZB er als volgt uit: 
omschrijving 
eigenarenbelasting woningen 
eigenarenbelasting niet-woningen 
gebruikersbelasting niet-woningen 

2011 
0,0974 % 
0,1917 % 
0,1534 % 

2012 
0,1039 % 
0,2045 % 
0,1637 % 

• Op dit moment beschikken wij nog niet over de uitkomst van de algemene herwaardering met 
waardepeildatum 1 januari 2011. Zodra wij deze cijfers hebben, zullen wij u via een 
afzonderlijk raadsbesluit voorstellen de tarieven aan te passen. Dat zal gebeuren in de 
raadsvergadering van december. Het is in onze gemeente gebruikelijk om de OZB-tarieven 
aan te passen aan de gewijzigde taxatiewaarden, zodat de gemiddelde belastingdruk gelijk 
blijft. 

• Als we kijken naar een gemiddelde woning in de gemeente Hellendoorn, die volgens de 
provincie Overijssel in 2011 € 246.005,- bedraagt, dan betekenen de voorgestelde tarieven 
een stijging van de OZB-eigenarenheffing van € 239,61 naar € 255,60. 

Parkeerbelastingen 
De verordening 2012 is op één punt gewijzigd inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van de 
verordening voor 2011. Bij het tarief van de werknemersvergunningen wordt nu rekening 
gehouden met een parttimefactor. Een parttimer die bijvoorbeeld drie dagen werkt, betaalt 3/6de 

deel van het tarief. Deze vergunning is dan ook alleen geldig op die drie dagen. In de praktijk van 
2011 wordt deze systematiek ook al toegepast. Overigens is dat ook wettelijk toegestaan, omdat 
e.e.a. in het belang van de belastingplichtige is. Wij stellen voor dit nu ook formeel te regelen 
voor 2012. 

Rioolheffing 
• Eind 2010 hebt u een motie aangenomen over een heffing per m3, ingaande per 1 januari 

2012. Wij stellen u echter voor om dat niet te doen. Daarvoor hebben wij drie redenen, die 
wij reeds met u in een eerder stadium hebben besproken. Ten eerste is een heffing per m3 

eigenlijk strijdig met het karakter van de rioolheffing. De rioolheffing is namelijk bedoeld ter 
bekostiging van alle gemeentelijke watertaken, zoals de klassieke rioleringstaak, maar ook de 
hemelwatertaak en de grondwatertaak. Ten tweede achten wij het niet opportuun om in het 
licht van toekomstige samenwerking met omliggende gemeenten nu te kiezen voor een fors 
afwijkende heffingsmethodiek. Ten derde willen wij niet dat bedrijven worden geconfronteerd 
met een hogere rioolheffing. Zij worden immers niet gecompenseerd voor de verschuiving van 
de belastingdruk van afvalstoffenheffing naar OZB. 
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Met ingang van 2012 worden de kosten voor het slotenbeheer niet meer bekostigd vanuit de 
algemene middelen, maar vanuit de rioolheffing. Dit leidt naast de inflatiecorrectie van 2,3% 
tot een additionele tariefsverhoging van 0,6%. In totaal stijgt het tarief van de rioolheffing 
met 2,9%. 
Omdat via de rioolheffing nu niet meer alleen de zorgtaken op het gebied van het afvalwater 
worden bekostigd, maar ook andere zorgtaken (slotenbeheer) stellen wij u voor om in te 
stemmen met een verandering van de eerste schijf 0-150 m3 in een vastrecht per perceel. Bij 
een waterverbruik hoger dan 150 m3 zullen de gebruikelijke opslagen in stand blijven. 
Overigens fungeert de huidige schijf van 0-150 m3 ook al als een soort vastrecht. 
Gelet op het voorgaande zien de tarieven er als volgt uit: 
Omschrijving 
waterverbruik 0 tot en met 150 m3 

rioolheffing per perceel 
opslag voor elke 50 m3 of gedeelte daarvan 
voor waterverbruik boven de 150 m3 

2011 
€ 208,80 

n.v.t. 
€ 30,84 

2012 
n.v.t. 

€ 214,80 
€ 31,68 

In verband met ontwikkelingen in de jurisprudentie wordt voor de perceelafbakening voortaan 
aangehaakt bij de WOZ-objectafbakening en voor de bepaling van het gebruik bij de 
inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. In de praktijk was dit 
al het geval, maar nu is het formeel geregeld in de verordening. 
Met ingang van 1 januari 2009 is er een bepaling in de verordening opgenomen over 
bronneringswater. Dat is grondwater dat tijdelijk wordt geloosd op de riolering, bijvoorbeeld 
bij bouwprojecten. Gebleken is dat de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten en dat 
terwijl de gemeente er veel meer belang bij heeft dat het riool niet wordt vervuild met zand. 
In de praktijk is er daarom in 2011 al niet meer geheven, maar is ingezet op meer 
afstemming, controle en samenwerking met het Waterschap. Wij stellen u voor om de 
tarief bepaling over bronneringswater te schrappen en te vervangen door een 
vrijstellingsbepaling. 

Toeristenbelasting 
In 2008 heeft de gemeente Hellendoom met de recreatieondernemers afgesproken wat de 
tarieven zullen zijn voor de periode 2009 tot en met 2013. Overeenkomstig die afspraak stellen 
wij de volgende tarieven voor: 

Categorie 

A 

B 
C 
D 

Omschrijving 

nachtverblijf niet vallende 
in categorie B, C of D 
woning 
hotel 
vaste standplaats 

Tarief 
2011 2012 J per 

€ 0,51 € 0,52 per persoon per nacht 

€ 0,77 € 0,79 per persoon per nacht 
€ 1,19 € 1,21 per persoon per nacht 
€ 76,50 € 78,00 per jaar (dit tarief komt overeen met 

het tarief genoemd bij categorie A en 
vermenigvuldigd met 150) 

Vermakelijkhedenretributie 
Wij achten het wenselijk om deze belastingsoort te laten voortbestaan. Ondanks het feit dat wij 
met het Avonturenpark een convenant hebben afgesloten, sluiten wij niet uit dat andere 
aanbieders van vermakelijkheden op een gegeven moment ook belastingplichtig zouden kunnen 
worden. De verordening is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van 2011. Overigens loopt het 
huidige convenant met het Avonturenpark van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012. 

Communicatie: 
Voorafgaand aan de aanslagoplegging van de gecombineerde aanslag, wordt er in het 
Hellendoom Journaal een advertentie geplaatst van twee pagina's groot. Bij de gecombineerde 
aanslag wordt een belastinggids bijgesloten. Ook alle andere nota's hebben een bijsluiter. 
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Effecten meten: 
Wij willen met de genoemde tariefmaatregelen de inkomsten behalen, zoals die zijn genoemd in 
de begroting voor 2012. Ook willen wij met de genoemde tekstvoorstellen zorgen dat de heffing 
en de inning van de gemeentelijke belastingen een juiste en actuele juridische grondslag hebben. 
In de gemeentelijke rekening kunt u zien of de ramingen gehaald zijn. 

Planning: 
De belastingverordeningen treden in werking per 1 januari 2012. Daarna heeft de heffings
ambtenaar van de gemeente Hellendoorn (of degene die daartoe gemandateerd is) maximaal drie 
jaar de tijd om op basis van de belastingverordeningen van 2012 aanslagen/nota's op te leggen. 
Het merendeel van de belastingplichtigen zal eind februari 2012 de gecombineerde aanslag 
ontvangen. 

Concept Besluit: 
Wij stellen u voor om de belastingverordeningen 2012 vast te stellen conform bijgaande 
concepten. 

Nijverdal, 13 september 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco-sei *» de burgemcoGtc 

G.M Zwijnenberg, mevr. A.H.Raven BA, 

Advies commissie(s): 
De commissie ABZM stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 11INT01639 Nijverdal, 10 november 2011 

Bijlagen: 
Verordening afvalstoffenheffing 2012 
Verordening begrafenisrechten 2012 
Verordening hondenbelasting 2012 
Legesverordening 2012 
Verordening marktprecariobelasting 2012 
Verordening onroereride-zaakbelastingen 2012 
Verordening parkeerbelastingen 2012 
Verordening rioolheffing 2012 
Verordening toeristenbelasting 2012 
Verordening vermakelijkhedenretributie 2012 


