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Wij stellen voor te besluiten om: 

1. De raad voor te stellen om de Tarieventabel 2016 vast te stellen; 
2. De raad voor te stellen om de volgende verordeningen vast te stellen: 
a. Verordening tot wijziging van de Verordening Marktgelden 2008; 
b. Verordening tot wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2005; 
c. Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2005; 
d. Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2005; 
e. Verordening tot wijziging van de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013; 
f. Verordening tot wijziging van de Verordening Rioolheffing 2009. 
3. De raad voor te stellen om het tarief voor Toeristenbelasting van het jaar 2015 te 
handhaven in 2016.   
 

 

Inleiding 

Onderdeel van de vaststelling van de begroting voor enig jaar is het tarievenbeleid. Hier wordt ingegaan 
op de diverse belastingen en leges. 

Argumenten 

1.1 Jaarlijks worden de tarieven zodanig aangepast dat deze inflatiebestendig blijven. 

Om de opbrengsten van de diverse belastingen en leges inflatiebestendig te houden wordt voorgesteld 
om het tarief voor deze heffingen te verhogen met 0,7%.  

2.1. Tarieventabel :Naast inflatiecorrectie worden slechts enkele tekstuele aanpassingen voorgesteld.  

Er heeft een vergelijking plaatsgevonden met de modelverordening van het VNG, waardoor de tarieven-
tabel up to date is gemaakt. 

2.a.1 Marktgelden: markt Eerbeek nog niet geprivatiseerd                                                                                  
Momenteel loopt een procedure ter privatisering van de markt in Eerbeek. Zolang de privatisering 
nog geen feit is wordt de Verordening/tarief vooralsnog doorgevoerd.  

2.a.2 Marktgelden volledige dekking van de kosten niet haalbaar. 

 
2.b.1 Begrafenisrechten: 
-  trendmatige verhoging is conform beleid. 

2.c.1 Afvalstoffenheffing: Beleid is gericht op 100% kostendekking 

Reeds enige jaren wordt gestreefd naar volledige dekking van de kosten. Eventuele tekorten of over-
schotten worden aan het eind van het jaar verrekend met de reserve Afvalstoffenheffing.  
De stand van de reserve per 1 januari 2015 is met € 1.419.000 zodanig dat de tarieven gehandhaafd 
kunnen blijven, met uitzondering van de tarieven voor gft-afval. 
 
2.c.2 Afvalstoffenheffing: Hierbij is rekening gehouden met het nieuwe afvalstoffenplan. 
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De te verwachten effecten van het nieuwe afvalstoffenplan zijn al in de berekening van de kostenont-
wikkeling meegenomen. Concreet betekent dit een halvering van het ledigingstarief voor GFT afval. De 
per 2016 in te voeren container (oranje) voor recyclebaar afval kan gratis aangeboden worden.  
 
De begrote opbrengst voor 2016 bedraagt € 1.678.268,--. 

2.d.1 OZB: Gevolgen hertaxaties en toepassen inflatiecorrectie geeft aanleiding tot vaststelling van de  
            voorgestelde tarieven/percentages. 

Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is uiteraard de opbrengstbegroting voor 2015. De aan-
slag OZB 2016 zal gebaseerd worden op de nieuwe taxatiewaarden (peildatum 2015 i.p.v. 2014). Sinds 
de vorige waardepeildatum zijn de waarden van de woningen gemiddeld 0,6% gestegen. De waarden 
van niet-woningen zijn daarentegen gedaald met gemiddeld 1,8%.  
 
De begrote opbrengst voor 2016 bedraagt € 3.503.360,--. 
 
2.e.1 Eenmalig aansluitrecht riool: Beleid is gericht op 100% kostendekking 
De tarieven worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 0,7%. 
 
2.f.1 Rioolheffing:  Beleid is gericht op 100% kostendekking 
De stand van de egalisatievoorziening was per 1 januari 2015 bijna € 587.000,--. Als gevolg hiervan kan 
in de komende jaren een deel van de kostenontwikkelingen worden opgevangen, en de tarieven met 
ingang van 2016 met 2% verlaagd worden.  
 
NB: tarief vastrecht is afgerond naar boven vanwege het maandtarief, dat deelbaar door 12 moet zijn. 
Wijziging ten opzichte van het in de Lokale Paragraaf vermelde tarief vastrecht, € 41,51 wordt  
€ 41,52. 
 

Uitgaande van een realistisch waterverbruik van 1.050.000 m3 wordt via de voorgestelde tarieven 
 € 2.876.249,-- verhaald.  
 
3.1 Toeristenbelasting:  handhaving conform meerjarenbegroting 
In de meerjarenbegroting is uitgegaan van handhaving van het tarief. Om die reden is ook geen inflatie-
correctie toegepast. 

Kanttekeningen 

nvt 

Burgerparticipatie 

nvt 

Advies adviesorganen 

nvt 

Communicatie 

De raadsbesluiten worden bekendgemaakt door plaatsing in het digitaal gemeenteblad ‘Brummense 
Berichten’ op www.brummen.nl/bekendmakingen. Dit in verband met de rechtskracht. Tevens zullen 
deze wijzigingsverordeningen gepubliceerd worden op Overheid.nl. 
 

Financiële toelichting 

nvt 

Juridische grondslag 

Gemeentewet art 216 e.v. 
Wet Milieubeheer, artikel 15.33 (Afvalstoffenheffing) 
Wet waardering Onroerende Zaken 
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Inkoop en aanbesteding 

nvt 

Uitvoering 

nvt 

 

Stukken ter vaststelling 

1. RB15.0083 
2. Overzicht tarieven begrafenisrechten 2016, INT15.2407 

 

Stukken ter informatie 
1. Collegebesluit BW15.0685 d.d. 22 september 2015 inclusief bijlagen. 
2. Concept raadsbesluit RB15.0083 
  
Burgemeester en wethouders van Brummen, 
 
 
 
 
M. Klos A.J. van Hedel 
loco-secretaris burgemeester 
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