Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 5.3
Doetinchem, 11 december 2019

Belastingverordeningen 2020
Te besluiten om:
de volgende 11 belastingverordeningen voor 2020 vast te stellen:
1. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
2. Verordening hondenbelasting 2020
3. Legesverordening 2020
4. Verordening lig-, kade- en terreingeld 2020
5. Verordening marktgeld 2020
6. Verordening onroerendezaakbelastingen 2020
7. Verordening parkeerbelastingen 2020
8. Verordening precariobelasting 2020
9. Verordening reclamebelasting 2020
10. Verordening rioolheffing 2020
11. Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2020
Inleiding
Op 7 november 2019 is de begroting voor 2020 door uw raad vastgesteld. Onderdeel van de
begroting is de paragraaf lokale heffingen. Hierin zijn de geraamde belastingopbrengsten voor
2020 opgenomen. Ook is in deze paragraaf een overzicht te vinden van de belastingtarieven
voor 2020. Uitgangspunt hierbij was dat de belastingopbrengsten en de tarieven worden
verhoogd met een trendmatige aanpassing van 1,4% (algemene prijsontwikkeling).
Daarnaast hebt u een besluit genomen over de keuzerichtingen bezuinigingen. Onderdeel
hiervan zijn ook enkele belastingmaatregelen. U hebt besloten om de woonlasten (rioolheffing,
afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting) te verhogen tot het niveau van het
Achterhoeks gemiddelde. Dit betekent naast de verhoging van 1,4% een extra verhoging van
2,5% voor de rioolheffing, 3 voor de afvalstoffenheffing en 5,87% voor de onroerendezaakbelastingen. Ook zijn de besloten maatregelen ten aanzien van de parkeerinkomsten verwerkt
in de parkeerbelastingverordening.
Het vaststellen van de verordeningen is een uitwerking van de begroting. Door het vaststellen
van de belastingverordeningen is het mogelijk om in 2020 juridisch correcte belastingaanslagen
te versturen en de begrote belastingopbrengsten te realiseren.
Argumenten
De tarieven in de belastingverordeningen moeten aangepast worden
We kennen in de gemeente Doetinchem 11 belastingverordeningen. Om de geraamde
opbrengsten uit de begroting te realiseren, moeten de belastingverordeningen gewijzigd
worden. Daarnaast is het van belang dat enkele redactionele wijzigingen worden doorgevoerd
om de belastingverordeningen actueel en juridisch bindend te houden. We houden hierbij ook
rekening met de nieuwste jurisprudentie. 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.
Financiën
Door het vaststellen van de belastingverordeningen realiseren we de begrote opbrengst van in
totaal ruim € 30.000.000. We willen eind januari 2020 de belastingaanslagen versturen.
Voor onze bedrijfsvoering is het gunstig om dit in januari te doen. Dit levert een behoorlijk
rentevoordeel op. Bovendien zorgt dit ervoor dat het belastingproces effectief en efficiënt
uitgevoerd kan worden.
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Om de belastingaanslagen eind januari 2020 te kunnen versturen, moeten de
belastingverordeningen, net als voorgaande jaren, in de raadsvergadering van december
vastgesteld worden.
Kanttekeningen
De wijzigingen hebben gevolgen voor de burger
De wijzigingen hebben gevolgen voor de burger. Deze gaan bij een gemiddelde woningwaarde
van € 216.000 ongeveer 5% meer betalen aan woonlasten (onroerendezaakbelasting,
afvalstoffenheffing en rioolheffing) ten opzichte van 2019. 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 2020 worden deze integraal
bekendgemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl. De verordeningen worden op
de website www.overheid.nl geplaatst.
Bijlagen
De 11 vast te stellen belastingverordeningen.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
mr G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over belastingverordeningen 2020;
gelet op artikelen 149, 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 220 t/m 220 h, 225,
226, 227, 228, 228a, 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b van de Gemeentewet,
artikel 15.33 van de Wet milieubeheer, artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet,
artikel 173, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen van voertuigen en de
Parkeerverordening 2007;
besluit:
de volgende 11 belastingverordeningen voor 2020 vast te stellen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening lig-, kade- en terreingeld 2020
Verordening marktgeld 2020
Verordening onroerendezaakbelastingen 2020
Verordening parkeerbelastingen 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening reclamebelasting 2020
Verordening rioolheffing 2020
Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2020

Aldus besloten in zijn vergadering van 19 december 2019,

, griffier

, voorzitter

