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Voorgestetd besluit

Wij stellen u voor de Verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2018, Verordening op de heffing en invordering van marktgeld
2018 en de Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrecht 2018 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 2018 voor precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht. In deze
verordeningen zijn de tariefaanpassingen voor 2018 verwerkt.
Inleiding

De verordeningen precariobelasting, 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 2018 zijn de tarieven voor de
belastingverordeningen voor 2018 vastgesteld. In de voorliggende verordeningen is
hieraan uitvoering gegeven.
Doelstelling

Met de verordeningen precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht worden de
tarieven voor 2018 vastgesteld en kunnen de inkomsten worden gegenereerd, die
in de gemeentelijke begroting zijn opgenomen.
Argumenten

Precariobelasting 2018
Precariobelasting is een zuivere belasting waarvan de opbrengst naar de algemene
middelen van de gemeente vloeit. Ze wordt geheven op basis van artikel 228 van
de Gemeentewet ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor
de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
Tariefsaanpass'mg
Met de Verordening precariobelasting 2018 geven wij uitvoering aan de
tariefsaanpassingen conform het tariefsbeleid dat door u bij de Kadernota 2018 is
vastgesteld. De tarieven zijn derhalve met 1,7% verhoogd.
Precario op leidingen van algemeen nut
Met ingang van 2016 heft Dordrecht precariobelasting over leidingen van algemeen
nut die in gemeentegrond liggen. Op 1 juli 2017 is een wetswijziging in werking
getreden waarmee wordt geregeld dat gemeenten geen precariobelasting op
leidingen van algemeen nut meer kunnen heffen. Onderdeel van deze wetswijziging
is een overgangsregeling die bepaalt dat voor gemeenten, waar op 10 februari
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2016 een belastingverordening gold voor precariobelasting op nutsnetwerken, een
overgangstermijn van vijfjaar geldt (tot 2022) en dat de tarieven voor die vijfjaar
worden 'bevroren' op het tarief dat gold op 10 februari 2016. De
precarioverordening 2016, waarin Dordrecht het heffen van precariobelasting op
leidingen van algemeen nut heeft geregeld, is vastgesteld door de raad op 10
november 2015. Hiermee valt de gemeente Dordrecht onder de overgangsregeling.
Het tarief voor precariobelasting op leidingen van algemeen nut tot en met 2021 is
vastgesteld op € 2,68 per strekkende meter. Als maatstaf van de heffing geldt het
aantal strekkende meters over het belastingjaar 2016.
Toevoegen tarief voor overige kabels, buizen en leidingen
Met het bevriezen van het tarief voor precariobelasting op leidingen van algemeen
nut is het noodzakelijk onderdeel 9 van de tarieventabel behorend bij de
verordening precariobelasting te herzien. Onderdeel 9a betreft dan de
precariobelasting op leidingen van algemeen nut en onderdeel 9b de
precariobelasting op overige kabels, buizen en leidingen'.
Marktaeld 2018
De verordening marktgeld is gebaseerd op de artikelen 216 en 229 van de
Gemeentewet. Marktgeld wordt geheven bij het innemen van stand- of
staanplaatsen voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen op markten
en openbare plaatsen.
Tariefsaanpassing
De tarieven worden jaarlijks aangepast aan het kosteninflatiepercentage. De
tariefstijging voor marktgeld in 2018 is conform de Kadernota 2018 vastgesteld op
1,7%.
Op 8 september 2015 heeft de raad ingestemd met het voorstel 'Vaststellen
Verordening marktgeld 2016' (RIS -dossier 1550746). Onderdeel van dit voorstel
was een tariefswijziging voor de markttarieven en de wachtlijsttarieven voor 2018
om de Dordtse markten meer kostendekkend te kunnen organiseren. Deze zijn
conform het voorstel verwerkt in de voorliggende verordening. De markttarieven en
de wachtlijsttarieven zijn met 10% verhoogd. De overige tarieven worden jaarlijks
aangepast aan het kosteninflatiepercentage, 1,7% conform de Kadernota 2018.
Voor een specificatie van de kostendekkendheid van de marktgelden 2018
verwijzen we u naar de paragraaf Lokale Heffingen van de Begroting 2018.
Overige aanpassingen
De definities van de begrippen Standplaats en Staanplaats in de Verordening
Marktgeld 2018 bleken niet aan te sluiten op dezelfde begrippen in de Algemeen
Plaatselijke Verordening (APV) en de Marktverordening. In de bijgaande
verordening is het begrip standplaats daarom gewijzigd in Standplaats Markten en
Standplaats APV. Daarnaast zijn zowel deze als het begrip Staanplaats opnieuw
gedefinieerd.
Reinigingsrecht 2018
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.
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Tariefaanpassing
Met de Verordening reinigingsrecht 2018 geven wij uitvoering aan de
tariefsaanpassingen conform het tariefsbeleid dat door u bij de Kadernota 2018 is
vastgesteld. De tarieven zijn derhalve verhoogd met 1,7%.
Voor een specificatie van de kostendekkendheid van de reinigingsrechten 2018
verwijzen we u naar de paragraaf Lokale Heffingen van de Begroting 2018.
Kanttekeningen en risico's

Daar de verordeningen precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht 2018 per
1 januari 2018 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 2018 is rekening gehouden
met de aanpassingen van de tarieven.
Duurzaamheid

De impact van de precariobelasting kabels en leidingen van algemeen nut op de
energietransitie wordt beperkt doordat het aantal meters leidingen is gesteld op
2016. Dat geldt voor uitbreiding/aanleg van alle leidingen van algemeen nut, zoals
onder andere het warmtenet en eventuele waterstofleidingen en stroomkabels naar
windparken en zonneweides. Bijkomend voordeel is vereenvoudiging van de
administratie.
Communicatie en inclusief beleid

Na vaststelling van de verordeningen precariobelasting, marktgeld en
reinigingsrecht 2018 in uw raad vindt de bekendmaking plaats op de bij de
gemeente gebruikelijke wijze in het elektronisch gemeenteblad.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De tariefs- en overige aanpassingen in de verordeningen 2018 voor
precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht worden ook in de
productencatalogus van het E-loket/Antwoord© op de website van de gemeente
verwerkt.
Bijlagen

- Ontwerp besluit: vaststellen Verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2018, tarieventabel 2018 en toelichting Verordening
precariobelasting 2018;
- Ontwerp besluit: vaststellen Verordening op de heffing en invordering van
marktgeld 2018, tarieventabel 2018 en toelichting Verordening marktgeld 2018;
- Ontwerp besluit: vaststellen Verordening op de heffing en invordering van
reinigingsrecht 2018, tarieventabel 2018, leeswijzer en toelichting verordening
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