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Vaststelling belastingverordeningen en tarieven 2016
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Jaarlijks worden de belastingverordeningen en tarieven
vastgesteld voor het komende jaar.

Uithuizen, 19 november 2015

AAN DE RAAD.

Inleiding
In de vergadering van 5 november 2015 heeft u de programmabegroting 2016
vastgesteld. De paragraaf lokale heffingen maakt deel uit van de
programmabegroting 2016. Hierin zijn ook de uitgangspunten voor de tarieven
voor het belastingjaar 2016 opgenomen.
Op basis van genoemde uitgangspunten leggen wij met dit raadsvoorstel de
volgende verordeningen ter vaststelling aan u voor:
verordening afvalstoffenheffing incl. bijbehorende tarieventabel 2016;
verordening hondenbelasting 2016;
verordening forensenbelasting 2016;
verordening lijkbezorgingsrechten incl. bijbehorende tarieventabel 2016;
verordening leges incl. bijbehorende tarieventabel 2016;
verordening marktgelden 2016;
verordening onroerende zaakbelasting 2016;
verordening rioolheffing 2016.
Beleid
Al gedurende enkele jaren leggen wij de volledige belastingverordeningen ter
vaststelling aan u voor. De leesbaarheid en duidelijkheid voor de burgers wordt
hiermee bevorderd. Tevens biedt dit de mogelijkheid de verordening
redactioneel aan te passen aan de laatste wetswijzigingen, jurisprudentie en
modelverordeningen van de VNG.
Onroerende Zaakbelasting
Grotendeels zijn alle nieuwe WOZ-waarden naar prijspeil 1 januari 2015
bekend. Dit resulteert in de volgende waardedaling:
1,9% voor woningen
1,1% voor niet-woningen
Uitgangspunt voor de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen 2016 is dat
de opbrengst stijgt met 3,5 %, naar € 9.553.500,00. Deze opbrengst is
exclusief areaaluitbreiding. Dit vanwege het feit dat u heeft besloten dat bij de
tariefsbepaling geen rekening met de areaaluitbreiding gehouden mag worden.
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Onderstaand presenteren wij ons tariefsvoorstel voor 2016. De tariefstijging is
het gevolg van de geraamde stijging van de OZB-opbrengsten met 3,5% en
een daling van de WOZ-waarden.
Tarief

2015

2016

Woningen Eigenaar

0,2273%

0,2400%

Niet-woningen eigenaar

0,3795%

0,3972%

Niet-woningen gebruiker

0,3039%

0,3180%

Afvalstoffenheffing
Voorgesteld wordt de afvalstoffenheffing te verhogen. Het voorstel in
begroting 2014 was om de tarieven gedurende vier jaar te verhogen met te
verhogen met € 24 voor meerpersoonshuishoudens en € 12 voor
éénpersoonshuishoudens. In het Kaderplan 2016 is voorgesteld over te gaan
tot een extra verhoging van de tarieven. De tarieven worden daarom in 2016
verhoogd met € 36 / € 18.
Reinigingsrechten
De inzameling van bedrijfsafval door de gemeentelijke reinigingsdienst wordt
per 1 januari 2016 beëindigd. De verordening en de daarbij behorende
tarieventabel is hierop aangepast.
Lijkbezorgingrechten
In het Kaderplan 2016 is voorgesteld om in de Begroting 2016 de geraamde
verhoging van de lijkbezorgingsrechten in zijn geheel in te voeren in plaats van
stapsgewijs. Met betrekking tot deze rechten is afgesproken dat de tarieven op
het gemiddelde niveau van omliggende gemeenten worden gebracht. Een
eerste inschatting van de gevolgen hiervan op de tarieven zijn middels een
memo (september 2015) aan u voorgelegd.
Rioolheffing
Bij de rioolheffing gaan we uit van kostendekkendheid. Dit leidt in 2016 tot
een verhoging van € 1,90 (gebruikersdeel en eigenarendeel worden beide
verhoogd met € 0,95).
Overige belastingverordeningen
De hondenbelasting, forensenbelasting, marktgelden en leges (met uitzondering
van de rijksleges) zijn conform de Programmabegroting 2016 verhoogd met
3%.
Financiële consequenties
In de programmabegroting 2016 zijn voor de bovengenoemde belastingen de
uitgangspunten vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten zijn de tarieven
in deze verordeningen en tarieventabellen aangepast. De gevolgen van de
diverse tariefsaanpassingen zijn in de begroting 2016 opgenomen.
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Voorstel
Wij stellen u voor de bijgaande verordeningen en tarieven overeenkomstig vast
te stellen.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris

