Erratum
Corrigendum
De volgende artikelen dienen gecorrigeerd te worden in het raadsbesluit ‘Financiële Verordening
gemeente Eemsmond 2017):
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:
Overheidsbedrijf
Onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een
personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin de gemeente, al dan niet tezamen
met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of
een onderneming in de vorm van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke
rechtspersoon deelneemt.
Artikel 13. Prijzen economische activiteiten
Lid 2.
2. Bij het verstrekken van leningen of garanties door de gemeente aan overheidsbedrijven en
derden worden tenminste de geraamde integrale kosten in rekening gebracht. Bij afwijking
vanwege een publiek belang doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit,
waarin het publiek belang van de lening of garantie wordt gemotiveerd.
Lid 4.
4. Raadbesluiten met de motivering van het publiekbelang als bedoeld in de vorige leden zijn niet
nodig als minder dan de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht en sprake is van:
a) leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, garanties en
kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en verstrekkingen zijn bedoeld
voor de uitoefening van de publieke taak door die andere overheid;
b) een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen publiekrechtelijke
taak;
c) een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of uitsluitend
recht waarvoor prijsvoorschriften gelden;
d) een bevoordeling van sociale werkplaatsen;
e) een bevoordeling van onderwijsinstellingen;
f) een bevoordeling van publieke media-instellingen; en
g) een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het
Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is.
Artikel 14. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen
1. Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke
tarieven voor de belastingen, de rioolheffingen, de afvalstoffenheffing, de
reinigingsrechten, de lijkbezorgingsrechten, de leges uit de legesverordening, de
marktgelden en de liggelden.

