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ALDUS VASTGESTELD 22 DECEMBER 2016 

 

 

Belastingverordeningen 2017 

 

 

Te besluiten om: 

de 12 belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen.  

 

Context 

Op 3 november 2016 hebt u de begroting voor 2017 vastgesteld. Onderdeel van de begroting is de 

paragraaf lokale heffingen. Hierin zijn de geraamde belastingopbrengsten voor 2017 opgenomen. Ook 

is in deze paragraaf een overzicht te vinden van de belastingtarieven voor 2017. Uitgangspunt hierbij 

was dat de belastingopbrengsten en de tarieven worden verhoogd met een trendmatige aanpassing 

van 0,9 % (algemene prijsontwikkeling) volgens de meicirculaire van de Rijksoverheid. Dit geldt 

natuurlijk niet voor de belastingen die ten hoogste kostendekkend mogen zijn, zoals bijvoorbeeld de 

afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De tarieven voor de afvalstoffenheffing dalen met 2,5% en het 

tarief voor de rioolheffing stijgt met 2,4%. Een uitgebreide toelichting hierop hebt u in de paragraaf 

lokale heffingen van de begroting kunnen lezen. Het vaststellen van de belastingverordeningen is een 

uitwerking van de begroting.  

 

Beoogd effect 

Door het vaststellen van de belastingverordeningen is het mogelijk om in 2017 juridisch correcte 

belastingaanslagen te versturen en de begrote belastingopbrengsten te realiseren.  

 

Argumenten 

De tarieven in de diverse belastingverordeningen moeten aangepast worden 

We kennen in de gemeente Doetinchem 12 belastingverordeningen. Het gaat om de volgende 

verordeningen: 

1. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 

2. Hondenbelasting 

3. Leges 

4. Lig-, kade- en terreingeld 

5. Lijkbezorgingsrechten 

6. Marktgeld 

7. Onroerendezaakbelastingen 

8. Parkeerbelastingen 

9. Precariobelasting 

10. Reclamebelasting  

11. Rioolheffing 

12. Wegsleepverordening 

 

Om de in de begroting voor 2017 geraamde opbrengsten te realiseren, moeten de tarieven in de 

belastingverordeningen gewijzigd worden. De tarieven uit de begroting zijn daarom verwerkt in 

de belastingverordeningen. Sommige tarieven behoeven nadere uitleg. Het gaat hierbij om de 

ozb-tarieven die afwijken van de tarieven zoals opgenomen in de begroting voor 2017 en om 

enkele legestarieven die nieuw zijn. Daarnaast stellen we voor om de parkeertarieven niet te 

verhogen en hebben we de drie verordeningen reclamebelasting samengevoegd. In bijlage 1 vindt 

u een toelichting. 
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De belastingverordeningen moeten juridisch kloppen 

Het is van belang dat redactionele wijzigingen worden doorgevoerd om de verordeningen 

actueel en juridisch bindend te houden. We houden hierbij ook rekening met de nieuwste 

jurisprudentie. Door dit te doen, verkleinen we de kans op ingrijpen van een belastingrechter in 

een juridische procedure.  

 

Het Rijk heeft voor 2017 enkele tarieven aangepast 

Sommige tarieven worden door het Rijk bepaald. Om deze tarieven ook bij de burger in rekening te 

mogen brengen, moeten we ze in de belastingverordeningen opnemen. Dit zijn bijvoorbeeld de 

tarieven voor aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen en enkele tarieven voor de burgerlijke 

stand. 

 

De aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen willen we in januari 2017 versturen 

We willen in januari de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2017 versturen. Voor onze 

bedrijfsvoering is het gunstig om dit zo vroeg mogelijk in het jaar te doen. Dit levert een behoorlijk 

rentevoordeel op. Bovendien zorgt dit er voor dat het belastingproces effectief en efficiënt 

uitgevoerd kan worden. Om de belastingaanslagen in januari te kunnen versturen, moeten de 

belastingverordeningen nu vastgesteld worden.  

 

Kanttekeningen 

Burger gaat meer betalen 

Het verhogen van de belastingtarieven heeft natuurlijk gevolgen voor de burger. Deze gaat iets 

meer betalen dan in 2016. Omdat afgesproken is om de opbrengsten slechts met de algemene 

prijsontwikkeling van 0,9% te verhogen, zal dit zeer beperkt zijn. Burgers die geen eigenaar zijn 

van een woning betalen geen onroerendezaakbelasting. Zij gaan zelfs iets minder betalen dan in 

2016. Dit komt door de daling van de tarieven van de afvalstoffenheffing. In bijlage 2 ziet u in een 

overzicht wat de gevolgen zijn voor de woonlasten. Wij informeren de burgers hierover door 

middel van berichtgeving op onze website en in de toelichting bij de belastingaanslag. 

 

Vervolg 

Na het vaststellen door uw raad van de belastingverordeningen 2017 worden deze integraal 

bekendgemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl. De verordeningen worden ook op 

de website www.overheid.nl geplaatst.  

 

Bijlagen 

Bijlage 1: toelichting bij enkele belastingverordeningen 

Bijlage 2: gevolgen voor de burger 

Bijlage 3: de 12 vast te stellen belastingverordeningen 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.overheid.nl/


De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over belastingverordeningen 2017; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  

 

b e s l u i t : 

 

de 12 belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 22 december 2016 , 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


