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Voorgesteld besluit
Wij stellen u voor de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017
en de Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrecht 2017 vast te
stellen overeenkomstig bijgaande ontwerp besluiten.
Samenvatting
In het kader van de jaarlijkse vaststelling van tariefsverordeningen voor het
volgende begrotingsjaar leggen wij u een voorstel voor tot vaststelling van de
verordeningen 2017 voor marktgeld en reinigingsrecht. In deze verordeningen zijn
de tariefaanpassingen voor 2017 verwerkt.

Inleiding
De verordeningen marktgeld en reinigingsrecht dienen conform de jaarlijkse
vaststelling van het tariefbeleid en actualisatie op grond van voortschrijdend inzicht
voor het komende begrotingsjaar te worden aangepast. Bij de behandeling van de
Kadernota 2014 en de Kaderbrief 2017 zijn de tarieven voor de
belastingverordeningen voor 2017 vastgesteld. In de voorliggende verordeningen is
hieraan uitvoering gegeven.

Doelstelling
Met de verordeningen marktgeld en reinigingsrecht worden de tarieven voor 2017
vastgesteld en kunnen de inkomsten worden gegenereerd, die in de gemeentelijke
begroting zijn opgenomen.
Argumenten
Marktgeld
Marktgeld wordt geheven op basis van artikel 229 van de Gemeentewet voor het
innemen van een stand- of staanplaats voor het uitstallen, aanbieden of verkopen
van goederen op markten en openbare plaatsen. De opbrengst dient ter dekking
van de kosten tot het houden van een weekmarkt.

De tarieven worden jaarlijks aangepast aan het kosteninflatiepercentage. Bij de
Kadernota 2017 is echter besloten niet aan te sluiten bij de huidige CPI maat,
vanwege het niet kostendekkend zijn van de tarieven. Voor 2017 betekent dit een
verhoging van 2,5% ten opzichte van 2016 - Kadernota 2014 (+2,5%) en de
Kadernota 2017 (-/-0%).
Op 8 september 2015 heeft de raad ingestemd met het voorstel 'Vaststellen
Verordening marktgeld 2016 (RIS -dossier 155074G). Onderdeel van dit voorstel
was een tariefswijziging voor de wachtlijsttarieven en elektra voor 2017 om de
Dordtse markten meer kostendekkend te kunnen organiseren. Deze zijn conform
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het voorstel verwerkt in de voorliggende verordening. De markttarieven en de
wachtlijsttarieven zijn met 10% verhoogd. Met betrekking tot de kosten voor
elektra is een tariefsverhoging van 50% doorgevoerd. De genoemde percentages
zijn inclusief de stijging van 2,5°h conform de Kadernota 2017.
Voor een specificatie van de kostendekkendheid van de marktgelden 2017
verwijzen we u naar de paragraaf Lokale Heffingen (3.1) van de Begroting 2017.
Reinigingsrecht
Reinigingsrecht wordt geheven op basis van artikel 229 van de Gemeentewet ter
dekking van de kosten van het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval. Deze
heffing wordt in rekening gebracht bij diegenen die van deze dienst gebruik maken.

Via de Kadernota 2017 is besloten af te zien van een neerwaartse bijstelling, op de
structurele indexatie van 2,5% tot en met 2017 (Kadernota 2014), om de inflatie
prognose CPI (CEP, maart 2016) van 0,7% te volgen vanwege het niet
kostendekkend zijn van de tarieven.
De tariefstijging voor het reinigingsrecht in 2017 is conform de Kadernota 2014
(+2,5%) en de Kadernota 2017 (-/-0%) dus vastgesteld op 2,5%.

Nieuwe categorie
In de Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrecht 2017 is een
categorie toegevoegd ten opzichte van de verordeningen van voorgaande jaren.
Het tarief voor deze nieuwe categorie bedraagt 2/3 van de laagste categorie
reinigingsrecht voor bedrijven in 2016. Deze categorie is voor bedrijven die
gemiddeld één en maximaal twee zakken afval per week aanbieden. Door deze
nieuwe lage categorie verwacht de gemeente een eerlijker tarief te hanteren voor
bedrijven die weinig restafval hebben.
De nieuwe opbouw wordt dan categorie 1 : 2 : 3 : 4 : 5 verhoudt zich als:

1 : 1,5 : 2,25 : 3 : 4,5.
Herijking
Bedrijven kunnen groeien of andere activiteiten ontplooien. Het gevolg hiervan is
dat periodiek een herijking moet plaatsvinden van de categorieën. Indien het
afvalaanbiedgedrag van een bedrijf wijzigt, kan de gemeente deze in de
bijbehorende heffingscategorie indelen.
Voor een specificatie van de kostendekkend heid van de reinigingsrechten 2017
verwijzen we u naar de paragraaf Lokale Heffingen (3.1) van de Begroting 2017.

Kanttekeningen en risico's
Daar de verordeningen marktgeld en reinigingsrecht 2017 per 1 januari 2017 in
werking dienen te treden en voor deze datum gepubliceerd moeten zijn, is het
noodzakelijk dat uw raad nog dit jaar beslist.

Kosten en dekking
In de ramingen van de inkomstenbudgetten Begroting 2017 is rekening gehouden
met de aanpassingen van de tarieven.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.
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Communicatie en inclusief beleid
Na vaststelling van de verordeningen marktgeld en reinigingsrecht 2017 in uw raad,
vindt publicatie van de verordening plaats via de Gemeenschappelijke Voorziening
Officiële Publicaties (GVOP).

Tijdspad, vervolg en evaluatie
De tariefs- en overige aanpassingen in de verordeningen 2017 voor marktgeld en
reinigingsrecht worden ook in de productencatalogus van het E-loket/AntwoordC)
op de website van de gemeente verwerkt.

Bijlagen
- Ontwerp besluit - I: vaststellen Verordening op de heffing en invordering van
marktgeld 2017 en toelichting Verordening marktgeld 2017;
- Ontwerp besluit - II: vaststellen Verordening op de heffing en invordering van
reinigingsrecht 2017, leeswijzer en toelichting verordening reinigingsrecht 2017;
- Tarieventabellen 2017 voor marktgeld en reinigingsrecht;
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