
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.7 
 
 Doetinchem, 13 december 2017 
 
 
Belastingverordeningen 2018 
 
 
Te besluiten om: 
de volgende 12 belastingverordeningen voor 2018 vast te stellen: 
 
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 
 
Context 
Op 9 november 2017 is de begroting voor 2018 door uw raad vastgesteld. Onderdeel van de 
begroting is de paragraaf lokale heffingen. Hierin zijn de geraamde belastingopbrengsten voor 
2018 opgenomen. Ook is in deze paragraaf een overzicht te vinden van de belastingtarieven 
voor 2018. Uitgangspunt hierbij was dat de belastingopbrengsten en de tarieven worden 
verhoogd met een trendmatige aanpassing van 1,4% (algemene prijsontwikkeling) volgens de 
meicirculaire van de Rijksoverheid. Het vaststellen van de belastingverordeningen is een 
uitwerking van de begroting. 
 
Beoogd effect 
Door het vaststellen van de belastingverordeningen is het mogelijk om in 2018 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 2018 geraamde opbrengsten te realiseren, moeten de tarieven 
in de belastingverordeningen gewijzigd worden. De tarieven uit de begroting zijn daarom 
verwerkt in de diverse belastingverordeningen.  
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Sommige verordeningen behoeven nadere uitleg, omdat de tarieven afwijken van de 
afgesproken verhoging van 1,4% of omdat er andere wijzigingen zijn. Hieronder volgt een 
toelichting bij deze belastingen. 
 
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
Het inzamelen en verwerken van afval wordt door Buha BV uitgevoerd. Door verschillende 
factoren, zoals een betere scheiding van afval - de beweging van afval naar grondstof - is 
het mogelijk om in 2018 de tarieven met 2,5% naar beneden bij te stellen. 
 
Legesverordening 
De rekenkamer heeft dit jaar onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de 
gemeentelijke tarieven. Een van de aanbevelingen van de rekenkamer is om duidelijkere 
informatie te geven over de kosten in relatie tot de opbrengsten. Hieraan geven wij 
invulling door in de begroting de kosten en opbrengsten op hoofdlijnen op te nemen 
in de pararaaf lokale heffingen. Een meer gespecificeerde toelichting treft u aan als bijlage 
bij dit raadsvoorstel. 
 
Verordening lijkbezorgingsrechten 
Buha BV voert vanaf 2017 zowel het beheer als de exploitatie uit van de begraafplaatsen. 
In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de kwaliteit van het 
beheer en onderhoud en de tariefstelling. Uitgangspunt is dat de tarieven maximaal mogen 
stijgen met de loon- en prijsontwikkeling zoals die in de begroting wordt gehanteerd. 
Omdat het formeel geen verplichting is om de facturering via een belastingaanslag te laten 
verlopen, stellen wij voor om de Verordening lijkbezorgingsrechten in te trekken. Buha BV 
zorgt voortaan zelf voor het versturen van de nota’s. Dit gebeurt natuurlijk binnen de 
afgesproken kaders van de opdrachtgever- en opdrachtnemerrelatie. Deze werkwijze is een 
logisch gevolg van de ontvlechting van Buha BV. 
 
Verordening onroerendezaakbelastingen 
Bij de tarieven van de onroerendezaakbelastingen voor 2018 in de begroting is voorlopig 
rekening gehouden met een landelijk ingeschatte waardestijging volgens de meicirculaire 
van het Rijk van 6% voor woningen en van 1% voor niet-woningen. De werkelijke 
waardeontwikkeling in de gemeente Doetinchem blijkt hiervan af te wijken. Voor 
woningen is het stijgingspercentage 2,3% en voor niet-woningen is er sprake van een 
waardedaling van 3,04%. Daarom zijn de definitieve tarieven anders dan de voorlopige 
tarieven die in de begroting zijn gepresenteerd. Voor de burger heeft dit geen invloed op 
de hoogte van het te betalen bedrag omdat de waardestijging gecorrigeerd wordt in het 
tarief. 
 
Wij stellen voor 2018 de volgende tarieven voor: 
a. de gebruikersbelasting: niet woningen:    0,2296% 
b. de eigenarenbelasting: niet woningen:    0,2373% 
c. de eigenarenbelasting: woningen:     0,1298% 
 
Verordening parkeerbelastingen 
Tijdens de behandeling van de Parkeervisie 2017 – 2020 is door uw raad besloten om de 
huidige tariefstructuur te handhaven. Dit betekent dat de binnenstad verdeeld blijft in 
vier tariefzones. Als gevolg van de Parkeervisie worden daarom de tarieven in 2018 van de 
parkeerbelastingen niet verhoogd. 
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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 2018 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 2018 versturen 
Het is een wettelijke verplichting om de belastingverordeningen voor 1 januari 2018 vast te 
stellen. Bovendien willen we in januari de aanslagen gemeentelijke belastingen versturen. 
Dit zorgt ervoor dat het belastingproces komend jaar effectief en efficiënt uitgevoerd kan 
worden. 
 
Kanttekeningen 
De wijzigingen hebben gevolgen voor de burger 
Het aanpassen van de belastingtarieven heeft natuurlijk gevolgen voor de burger. Deze 
gaat iets meer betalen dan in 2017. Omdat afgesproken is om de opbrengsten slechts met 
de algemene prijsontwikkeling van 1,4% 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 2017. Dit komt door de daling van de tarieven van de 
afvalstoffenheffing. In de bijlage ziet u in een overzicht wat de gevolgen zijn voor de 
woonlasten. De burgers worden hierover geïnformeerd door middel van berichtgeving op 
onze website en in de toelichting bij de belastingaanslag. 
 
Vervolg 
Na het vaststellen door uw raad van de belastingverordeningen 2018 worden deze integraal 
bekendgemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl. De verordeningen worden 
ook op de website www.overheid.nl geplaatst. 
 
Bijlagen 
Woonlasten 
Kostenonderbouwing leges 
De 12 vast te stellen belastingverordeningen 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 

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


De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over belastingverordeningen 2018; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
de volgende 12 belastingverordeningen voor 2018 vast te stellen: 
 
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 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 21 december 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 


