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Onderwerp
Vaststelling belastingverordening en -tarieven 2017
Geadviseerde beslissing raad
1. Vast te stellen de volgende verordeningen:
 verordening Onroerende-zaakbelastingen 2017
 verordening Afvalstoffenheffing 2017
 verordening Rioolheffing 2017
 verordening Lijkbezorgingsrechten 2017
 Legesverordening 2017
2. In te trekken de volgende verordeningen:
 verordening Onroerende-zaakbelastingen 2016
 verordening Afvalstoffenheffing 2016
 verordening Rioolheffing 2016
 verordening Hondenbelasting 2016
 verordening Lijkbezorgingsrechten 2016
 Legesverordening 2016
3. De budgettair neutrale 1e begrotingswijziging 2017 voor Programma Buitenruimte vast te stellen door:
 De onttrekking uit de voorziening Afvalstoffenheffing in 2017 te verlagen met € 170.635
 De opbrengsten uit de Afvalstoffenheffing te verhogen met € 146.871
 De lasten ten behoeve van de Afvalstoffenheffing te verlagen met € 23.764
Inleiding
Op basis van de Programmabegroting 2017 Albrandswaard dienen de verordeningen voor de
gemeentelijke heffingen te worden aangepast voor 2017. De tarieven worden verhoogd
overeenkomstig de uitgangspunten in de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting
Albrandswaard en de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de voorjaarsnota 2017.
Beoogd effect
Door de raad vastgestelde belasting- en legesverordeningen en tarieven geven de juridische basis
voor het heffen en invorderen van gemeentelijke heffingen in 2017.
Relatie met beleidskaders
De verordeningen sluiten aan op de Programmabegroting 2017.
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Argumenten
1.1. De tarieven moeten jaarlijks worden vastgesteld
De heffing en invordering van de betreffende belastingen met uitzondering van lijkbezorgingsrechten
worden verzorgd door het SVHW. De belastingtarieven dienen jaarlijks wel opnieuw te worden
vastgesteld. Op basis van de Programmabegroting 2017 wordt voorgesteld om de tarieven voor het jaar
2017 vast te stellen.
1.2. De uitwerking van de algemene uitgangspunten komen tot uiting in de tarieven
In de paragraaf Lokale Heffingen van de Programmabegroting 2017 staan de kaders en uitgangspunten
beschreven voor het bepalen van de thans voorgestelde tarieven.
2.1. Met de vaststelling van de nieuwe tarieven komen de oude verordeningen te vervallen
Met het vaststellen van de belastingverordeningen en –tarieven voor het jaar 2017 dienen de
verordeningen van 2016 te worden ingetrokken.
2.2. Met ingang van 2017 wordt geen hondenbelasting meer geheven
De verordening hondenbelasting zal formeel moeten worden ingetrokken. Hiermee wordt bereikt dat er
geen hondenbelasting meer wordt geheven.
3.1 De financiële onderbouwing van de kostendekkende tariefstelling Afvalstoffenheffing dient
gecorrigeerd te worden
Bij de begrotingsbehandeling is geconstateerd dat de financiële onderbouwing in de paragraaf Lokale
heffingen op programmaniveau niet juist verwerkt is, en daardoor de onttrekking aan de voorziening
Afvalstoffenheffing ook te hoog ligt. Met het vaststellen van de budgettair neutrale 1e begrotingswijziging
van de Programmabegroting 2017 wordt de financiële onderbouwing juist verwerkt in de begroting.
Kanttekeningen
De besluiten zullen bekend worden gemaakt en gepubliceerd op de website
www.officiëlebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt het in het huis-aanhuisblad De Schakel geplaatst. Het
SVHW ontvangt afschriften van de verordening die zij voor ons uitvoert. Op de website van het SVHW
(www.svhw.nl) zijn de tarieven online te raadplegen.
Financiën
De tarieven sluiten aan op de ramingen van de Programmabegroting 2017 na 1e begrotingswijziging.
Voor de tariefstelling van Afvalstoffenheffing 2017 worden nu in de Programmabegroting correcties
doorgevoerd voor het Programma Buitenruimte, zodat de financiële ramingen aansluiten bij de tabel uit
de paragraaf Lokale heffingen van de Programmabegroting (onderstaande tabel is een kopie van deze
tabel).

Begrotingstabel: pagina 51 van paragraaf Lokale heffingen Programmabegroting 2017-2020

Na wijziging wordt voor 2017 nog een bedrag van € 79.047 uit de voorziening Afvalstoffenheffing
onttrokken om de 3% (100%-97%) resterende kosten te dekken, zodat geen sprake is van overdekking
vanuit de tariefstelling.
Bijlagen/ter inzage liggende stukken
1. Verordening Onroerende zaakbelastingen 2017 (1128490)
2. Verordening afvalstoffenheffing 2017 (1128495)
3. Verordening Rioolheffing 2017 (1128494)
4. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017 (1146166)
5. Legesverordening 2017 (1146163)
6. Verordening intrekking Hondenbelasting (1128496)
7. Raadsbesluit 1e begrotingswijziging 2017 programma buitenruimte (1152961)
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