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De raad wordt gevraagd een aantal verordeningen vast te stellen. Met het
vaststellen van de verordeningen, stelt de raad ook de verschillende tarieven
vast. Van een aantal tarieven is reeds eerder besluitvorming geweest, met het
vaststellen van de verordeningen wordt dit nu juridisch verankerd.

Portefeuillehouder

Mariska ten Heuw

Conform de Kadernota 2015-2017 wordt voor 2015 bij de algemene
dekkingsmiddelen (hondenbelasting, precariobelasting, OZB,
parkeervergunningen) uitgegaan van een inflatiecorrectie (indexering) van 1,5
% met uitzondering van de toeristenbelasting. De OZB-tarieven stijgen op grond
van de besluitvorming bij de Beleidsbegroting 2013-2016 met 1% extra. Het
marktgeld wordt conform eerdere afspraken met de marktbond verhoogd met
2%.
De rioolheffing wordt conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld
op € 193,80, met dien verstande dat de voorgenomen eigenarenheffing ad. €
20 één jaar later wordt ingevoerd onder gelijktijdige evenredige verlaging van
het gebruikerstarief.
Conform de Beleidsbegroting 2015-2018:
- Gaat het vaste tarief voor Diftar omlaag onder gelijktijdige stijging van het
variabel tarief voor restafval en gelijkblijvende tarieven voor de aanbieding van
GFT-containers.
- Het uurtarief voor het parkeren binnen de schil overal te bepalen op € 1,90.
- De tarieven voor de overeenkomstige parkeervergunningen worden met
afgerond 1,5% verhoogd. In dat verband wordt ook voorgesteld de
parkeervergunningen niet meer per (deel van het) kalenderjaar te verstrekken,
maar met ingang van 2015 per jaar of maand.
De begraafrechten en de meeste legestarieven stijgen met 1,5%. Uitzondering
daarop zijn de door het rijk vastgestelde tarieven (o.a. paspoorten, rijbewijzen)
en de leges omgevingsvergunning voor bouwen, waar het tarief (=% van de
bouwsom) bij een degressief tariefstelling met 0,2% wordt verhoogd tot
variërend van 2,6% tot 1,9% van de bouwsom.
Uitgebreide achtergrond en toelichting staat in het raadsadvies.
Historie

Kadernota 2015-2018
Beleidsbegroting/Dekkingsplan 2013-2016
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Beleidsbegroting 2015-2018
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Tegelijkertijd bespreken met de Beleidsbegroting.
Afspraken spreektijd: zie het behandelvoorstel van de Beleidsbegroting.
Technisch beraad op 13 oktober van 19.00-20.30 in de leeskamer over de

Beleidsbegroting, de Belastingtarieven en de informerende raadsbrief over de
septembercirculaire 2014 (deze brief onder voorbehoud college 7/10).
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duur: 5 minuten per inspreker, graag
vooraf aanmelden bij de griffie.
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De volgende verordeningen vast te stellen:
a. Begraafrechten 2015
b. Hondenbelasting 2015
c. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
d. Leges 2015
e. Marktgeld 2015
f. Onroerende-zaakbelastingen 2015
g. Parkeerbelastingen 2015
h. Precariobelasting 2015
i. Reinigingsheffingen 2015
j. Rioolheffing 2015
k. Rioolaanleg- en aansluitrecht 2015

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De raad heeft de uitgangspunten voor de tariefsontwikkeling 2015 vastgesteld. In zijn algemeenheid wordt
de inflatiecorrectie (voor 2015 vastgesteld op 1,5%) toegepast. Voor de opbrengst onroerend zaakbelasting
is bij het dekkingsplan 2013-2016 een extra verhoging van 1% vastgesteld. De rioolheffing wordt op grond
van het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan verhoogd met 3,5%. Het vaste tarief voor Diftar kan
wederom omlaag onder gelijktijdige stijging van het variabel tarief voor restafval.
De woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor een woningeigenaar-gebruiker met een
gemiddelde WOZ-waarde in 2015 en een gemiddeld aantal aanbiedingen van huisvuil stijgen met 1,4%,
voor huurders stijgen de woonlasten met 0,8%, omdat een huurder geen OZB betaalt.
DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,
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SAMENVATTING

Conform de Kadernota 2015-2018 wordt voor 2015 bij de algemene dekkingsmiddelen (hondenbelasting,
precariobelasting, OZB, parkeervergunningen) uitgegaan van een inflatiecorrectie (indexering) van 1,5 %
met uitzondering van de toeristenbelasting. De OZB-tarieven stijgen op grond van de besluitvorming bij de
Meerjarenbegroting 2013-2016 met 1% extra. Deze tariefstijging blijft dus nog achter bij de macronorm
van 3%
Het vaste tarief voor Diftar kan wederom omlaag onder gelijktijdige stijging van het variabel tarief voor
restafval en gelijkblijvende tarieven voor de aanbieding van GFT-containers. De rioolheffing wordt conform
het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld op € 193,80, met dien verstande dat de voorgenomen
eigenarenheffing ad. € 20 één jaar later wordt ingevoerd onder gelijktijdige evenredige verlaging van het
gebruikerstarief.
De begraafrechten en de meeste legestarieven stijgen met 1,5%. Uitzondering daarop zijn de door het rijk
vastgestelde tarieven (o.a. paspoorten, rijbewijzen) en de leges omgevingsvergunning voor bouwen, waar
het tarief (=% van de bouwsom) bij een degressief tariefstelling met 0,2% wordt verhoogd tot variërend
van 2,6% tot 1,9% van de bouwsom.
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PROGRAMMA/FACET-AGENDA

Overige

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Als uitvloeisel van de besluitvorming bij de Kadernota 2015-2018, de jaarlijks gemaakte lasten-baten
overzichten van heffingen en retributies (die dienen voor kostenverhaal) en de jaarlijkse vaststelling van de
WOZ-waarden, moeten diverse belastingtarieven voor 2015 opnieuw worden vastgesteld.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In dit voorstel worden de wijzigingen van de belastingverordeningen ten opzichte van 2014 nader
toegelicht. Wij zijn van mening dat in deze (crisis)tijd een duidelijke lastenverzwaring voor de burger moet
worden vermeden. Hierbij gaat het om de totale woonlasten, voor wat betreft de onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De OZB is gecorrigeerd voor 1,5% inflatie-correctie en
de 1% extra op basis van het vastgestelde Dekkingsplan 2013-2016 onder de noemer "Koersvast in krappe
tijden". Het vaste tarief voor Diftar kan wederom omlaag onder gelijktijdige stijging van het variabel tarief
voor restafval.
Voor 2015 gaat het, voor een eigenaar van een woning, in totaliteit om een stijging van 1,4% aan totale
woonlasten ten opzichte van 2014. Gelet op de gehanteerde inflatiecorrectie van 1,5% bij de algemene
dekkingsmiddelen blijft dit dus binnen de marge. Voor een huurder van een woning is er sprake van een
geringe stijging van de (gemiddelde) woonlasten met 0,8%.
Kwijtschelding

0B

Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing, en onderhoud grafrechten wordt op verzoek in voorkomende
gevallen kwijtschelding verleend. Nu de gemiddelde aanslag afvalstoffenheffing verder omlaag gaat, wordt
ook het maximumbedrag waarvoor kwijtschelding wordt verleend, verlaagd naar € 244,94 (was 248,18).
Voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in het kader van het minimabeleid gaan we voor
2015 uit van de volgende ramingen:
Afvalstoffenheffing
Onderhoud grafrechten
Onroerende-zaakbelastingen
Rioolheffing

700.000
3.130
2.000
595.000

Tariefsaanpassingen
Conform de Kadernota 2015-2017 wordt voor 2015 bij de algemene dekkingsmiddelen (hondenbelasting,
precariobelasting, OZB, parkeervergunningen) uitgegaan van een inflatiecorrectie (indexering) van 1,5 %
met uitzondering van de toeristenbelasting. De OZB-tarieven stijgen op grond van de besluitvorming bij de
Beleidsbegroting 2013-2016 met 1% extra. Het marktgeld wordt conform eerdere afspraken met de
marktbond verhoogd met 2%. De belangrijkste tariefmutaties en de mutaties, die van het algemene
uitgangspunt afwijken, lichten wij hierna nader toe.
Rioolheffing
Met de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is besloten tot het invoeren van een
eigenarenheffing met een indicatief bedrag van € 20,00. De achtergrond van de eigenarenheffing is dat ook
leegstaande en voorheen niet belaste panden de rioleringsvoorzieningen wel belasten voor de afvoer van

hemelwater. Met alleen een gebruikersheffing dragen die panden niet bij in de rioleringslasten. Hoewel
tijdig gecommuniceerd, is uiteindelijk toch gebleken dat de invoering van de eigenarenheffing bij Welbions
op grote bezwaren stuit. Dit vanwege het feit dat het doorberekenen van de eigenarenheffing in de
huurprijs of servicekosten technisch en juridisch niet mogelijk is en rechtstreekse doorberekening aan de
huurders juridisch zeer waarschijnlijk niet houdbaar is. Indien dit laatste toch mogelijk blijkt, is het echter
alleen maar te realiseren is bij het aangaan van nieuwe huurcontracten na een mutatie. Daarmee duurt het
meer dan globaal tien jaar voordat de eigenarenheffing volledig door de huurders wordt opgebracht. Deze
verliezen (ruim € 280.000 per jaar) belasten niet alleen de exploitatie van de woningbouwcorporatie, maar
hebben daardoor ook een forse invloed op de investeringscapaciteit. Op grond hiervan stellen wij voor de
eigenarenheffing wel formeel te regelen in de betreffende verordening maar voor 2015 het tarief vast te
stellen op nihil. In de Kadernota 2016-2019 komen wij op basis van een heroverweging met een nadere
standpuntbepaling over de invoering van de eigenarenbelasting in de rioolheffing.
Leges
Paspoort en rijbewijs
Enkele belangrijke legestarieven worden door het rijk vastgesteld, zoals de paspoort- en rijbewijstarieven.
De maxima voor de paspoort- en rijbewijstarieven zijn voor 2015 nog niet bekend. Zodra de tarieven
bekend zijn zullen wij de verordening op deze onderdelen wijzigen op basis van de bevoegdheid die u ons
in artikel 10, lid b, onderdeel 3 van de Legesverordening hebt gegeven. De overige door het Rijk bepaalde
(maximum)tarieven zijn onverkort overgenomen.
De overige legestarieven stijgen in principe met 1,5%. Tarieven voor vergunningen en ontheffingen, die
zijn gebaseerd op uurbesteding wijken hiervan af. Dit geldt ook voor de leges omgevingsvergunning. Om
tot 96% kostendekking te komen is het noodzakelijk dat de desgressieve tarieven met 0,2% stijgen tot
minimaal 1,9% en maximaal 2,6% van de bouwsom.
Afvalstoffenheffing
Op basis van de aan de meest recente gegevens aangepaste ramingen en de beschikbare gegevens over
het aanbiedgedrag kan het vaste tarief met 5,5% worden verlaagd. Om de inwoners nog meer te prikkelen
het afval te scheiden, wordt echter wel voorgesteld om de variabele tarieven voor restafval met 17% te
verhogen en de tarieven voor het inzamelen van gft-afval niet te wijzigen. Wij stellen u voor de tarieven als
volgt vast te stellen:
U

Voorstel
Vast tarief

2015
€ 137,04

2014
€ 145,08

Variabele tarieven
- Rest 240
€ 9,95
€ 8,50
- Rest 140
€ 5,80
€ 4,95
- GFT 240
€ 2,00
€ 2,00
- GFT 140
€ 1,20
€ 1,20
- Ondergrondse
€ 2,00
€ 1,70
verzamelcontainers
Wij stellen voor om ook een tarief van € 1,00 per klik bij verzamelcontainers op te nemen, voor die
situaties waar de vulopening in de loop van het jaar wordt verkleind.
Anninkshoek
Wij kunnen een aantal bewoners van appartementen in de Anninkshoek niet faciliteren met de mogelijkheid
om op een ondergrondse container het afval aan te bieden. Voor deze huishoudens is een eenheidstarief in
de verordening opgenomen dat overeenkomt met het vaste bedrag, plus 10 ledigingen van een 240-liter
restcontainer en 7 ledigingen van een 140-liter GFT-container. Dit vaste bedrag (€ 244,94) is gelijk aan het
maximumbedrag, waarvoor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing kan worden verleend.
U

Marktgeld
De tarieven voor de markt worden jaarlijks op grond van in het verleden met de marktbond gemaakte
afspraken verhoogd met 2%. In 2013 zijn de tarieven voor het gebruik van elektriciteit uit de
marktgeldverordening gehaald met de bedoeling deze vanaf dat moment op basis van het werkelijke
elektriciteitsverbruik privaatrechtelijk met de gebruiker af te rekenen. In de praktijk stuit dit echter op
problemen en om die reden stellen wij voor om dit in voorkomende gevallen weer vooraf in rekening te
brengen. Daarbij maken we na ruggespraak met de marktbond nadrukkelijk onderscheid naar het

vermogen om de kosten zo goed mogelijk door te berekenen. In de tariefstelling is rekening gehouden met
€ 3,60 kapitaallasten per marktdag en € 0,24 per 1.000 watt vermogen.
Parkeerbelastingen
Wij stellen voor het uurtarief voor het parkeren binnen de schil overal te bepalen op € 1,90, dus ook in de
overgenomen parkeergarage. In een deel van het fiscale gebied is dit nu nog € 1,60 per uur. Daarnaast
worden de tarieven voor de overeenkomstige parkeervergunningen met afgerond 1,5% verhoogd. In dat
verband stellen wij ook voor de parkeervergunningen niet meer per (deel van het) kalenderjaar te
verstrekken, maar met ingang van 2015 per jaar of maand.
Indien bij controle blijkt dat de verschuldigde parkeerbelasting niet is voldaan, wordt een naheffingsaanslag
opgelegd. Naast de parkeerbelasting van 1 uur, worden daarbij ook kosten in rekening gebracht. De kosten
voor het opleggen van een naheffingsaanslag zijn aan een landelijk maximumbedrag gebonden. Voor 2015
is dit vastgesteld op € 59, - (Staatscourant 2014 d.d. 26 augustus 2014, nr. 2014-0000457372).
Voorwaarde daarbij is dat het bedrag van de naheffingsaanslag voldoet aan het Besluit gemeentelijke
parkeerbelastingen, waarbij de geraamde opbrengst van de naheffingsaanslagen niet hoger mag zijn dan
vooraf geraamde lasten. Uit het lasten-batenoverzicht van de parkeerbelastingen blijkt dat de geraamde
lasten voor de naheffingsaanslag nagenoeg gelijk zijn aan de opbrengst van de naheffingsaanslagen.
OZB
De OZB-tarieven zijn afhankelijk van de WOZ-waarden. Met ingang van 2007 worden de WOZ-waarden
jaarlijks vastgesteld. In 2015 geldt als waardepeildatum 1-1-2014. Omdat de waardes van alle onroerende
zaken jaarlijks opnieuw moeten worden vastgesteld, treden per definitie elk jaar (lichte) verschuivingen
(bijvoorbeeld tussen eigenaren van vrijstaande woningen en rijenwoningen en tussen boerderijen en
kantoren) in belastingdruk op. Uitgangspunt in de gemeentelijke begrotingspraktijk bij de tariefstelling na
een herwaardering is altijd de gewenste opbrengst geweest, waarbij de invloed van de waardeontwikkeling
zo goed mogelijk is geschat. Vanaf 2010 is sprake van een waardedaling van zowel woningen als van nietwoningen. Gemiddeld worden de waardes van zowel woningen als niet-woningen ruim 3,5% lager
vastgesteld dan in 2014.
De OZB-opbrengst voor 2015 is berekend op basis van de geraamde opbrengst 2014, de voorgestelde
opbrengststijging als gevolg van de indexering van 1,5% en de 1% eerder besloten extra tariefsverhoging
voor de jaarschijf 2015 (bij de vaststelling van de begroting/dekkingsplan 2013-2016) en de geraamde
areaaluitbreiding 2014. De opbrengst 2015 (*€ 1.000) wordt als volgt gespecificeerd:
Eigenaren
Gebruikers
Totaal

woningen
€ 9.161
€ 9.161

niet-woningen
€ 6.390
€ 4.295
€ 10.685

totaal
€ 15.551
4.295
€ 19.846

Vanwege de waardedaling van woningen en niet-woningen (- ruim 3,5%) moeten de OZB-tarieven niet met
2,5% stijgen, maar met een hoger percentage om dezelfde totaalopbrengst aan OZB te genereren.
Wij stellen dan voor de tarieven als volgt vast te stellen, rekening houdend met de hierboven vermelde
opbrengsten en de geprognosticeerde waardes van woningen en niet-woningen per 1 januari 2014. Tussen
haakjes zijn de percentages voor 2014 vermeld.
Zakelijk recht woningen
0,1518% (2014 = 0,1428%)
U

zakelijk recht niet-woning
0,3312% (0,3117%)

gebruik niet-woning
0,2651% (0,2495%)

Op het moment dat dit voorstel werd afgerond, waren de geprognosticeerde waardes nog niet volledig door
het GBT gecontroleerd. Indien blijkt dat de waardeontwikkeling onjuist is geschat, zullen wij u, als dit tijdig
bekend is, een nader voorstel doen om de OZB-tarieven 2015 gewijzigd vast te stellen.
In de raadsvergadering van 28 mei 2014 heeft de raad een motie van de fracties van Pro Hengelo en de
VVD aanvaard, waarmee het college wordt opgedragen “om te kijken of het mogelijk is om, bij aangewezen
monumenten, welke niet in eigendom zijn van de gemeente, de door de eigenaar te betalen belasting voor
de WOZ waarde te storten in een speciaal op te richten fonds om vanuit dit fonds het onderhoud voor het
aangewezen monument te bekostigen”. In een separate raadsbrief wordt op de inhoudelijke en financiële
aspecten van deze onderzoeksopdracht ingegaan.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Aan de raad wordt voorgesteld de volgende verordeningen vast te stellen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Begraafrechten 2015
Hondenbelasting 2015
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
Leges 2015
Marktgeld 2015
Onroerende-zaakbelastingen 2015
Parkeerbelastingen 2015
Precariobelasting 2015
Reinigingsheffingen 2015
Rioolheffing 2015
Rioolaanleg- en aansluitrecht 2015

FINANCIËLE ASPECTEN

Zie hiervoor: inhoud van het voorstel.
HEEFT DE RAAD NOG MEER INFORMATIE NODIG OM TOT EEN AFGEWOGEN BESLUIT TE KUNNEN KOMEN?

N.v.t.

BIJLAGE(N)

Verordeningen:
Begraafrechten 2015
Hondenbelasting 2015
Kwijtschelding 2015
Leges 2015
Marktgeld 2015
Onroerende-zaakbelastingen 2015
Parkeerbelasting 2015
Precariobelasting 2015
Reinigingsheffingen 2015
Rioolheffing 2015
Rioolaanleg- en aansluitrecht 2015
Ter inzage bij de griffie:
Lasten – baten overzichten diverse heffingen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015
(Legesverordening 2015)
De raad van de gemeente Hengelo,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2014;
Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid,
aanhef onderdeel b, van de Gemeentewet en en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;
besluit vast te stellen de volgende
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 (Legesverordening 2015)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a.
dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele
dag wordt aangemerkt;
b.
week : een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c.
maand : het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in
de volgende kalendermaand;
d.
jaar : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het
volgende kalenderjaar;
e.
kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december.
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Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
a.
het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b.
het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
a.
diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
b.
diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking
van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor
zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
c.
het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);
d.
de attestaties de vita en verklaringen van in leven zijn ten behoeve van door publiekrechtelijke lichamen toe te kennen pensioenen, ouderdoms-, invaliditeits-, wezen- of weduwenuitkeringen;
e.
het raadplegen van de dubbelen der leggers en plans van het kadaster met of zonder ambtelijke bijstand en het maken van afschriften daarvan ten behoeve van de rijksdienst, de provinciale
dienst, de dienst van een andere gemeente of van een waterschap;

f.
de inzage in stukken dan wel de verstrekking van informatie en/of stukken, welke vallen onder de werking van de Archiefwet en/of de Wet Milieubeheer, voorzover niet elders in de bij deze
verordening behorende tarieventabel genoemd;
g.
het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van schriftelijke gegevens
aan afnemers en bijzondere derden, op grond van artikel 10, lid 2 van het besluit Gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens;
h.
vergunningen uitsluitend voor een wetenschappelijk of filantropisch doel;
i.
voor het in behandeling nemen van een door de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Hengelo ingediende aanvraag tot het verkrijgen van een kapvergunning;
j.
het aan belanghebbende uitreiken van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;
k.
het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het plaatsen van een
mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in
artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die
wet vergunning is verleend.

Artikel 5 Maatstaven en tarieven
1.
De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.
2.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de
bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig
ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het
projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10,
derde lid, van de Crisis- en herstelwet.
3.
Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
4.
Het bedrag van de heffing op grond van Titel 2 van de Tarieventabel wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op hele euro’s.

Artikel 6 Wijze van heffing
1.
De leges op basis van titel 2 van de tarieventabel worden bij wege van aanslag geheven.
2.
De overige leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende
schriftelijke of digitale kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel,
nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden
betaald ingeval de aanslag of kennisgeving bedoeld in artikel 6:
1a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
1b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval
van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.
1c. digitaal wordt gedaan, op het moment van mailing van de kennisgeving.
2.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening
behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot
die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:
a.
van zuiver redactionele aard zijn;
b.
een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie
maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de
Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:
b1. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
b2. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
b3. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);
b4. onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);
b5. hoofdstuk 16 (kansspelen).
c.
betrekking hebben op de onderdelen 1.1.7 (huwelijks- of partnerschapscertificaat), 1.4.2.1,
1.4.2.2, en 1.4.2.3 (verstrekken van gegevens, een uittreksel of een persoonslijst uit de basisregistratie personen), 1.5 (inlichting uit het kiezersregister), 1.9.1.2 (attestatie de vita of verklaring
van in leven zijn) en 1.9.1.3 (legalisatie handtekening), indien en voor zover deze wijzigingen
slechts ten doel hebben het tarief van deze verstrekkingen gelijk te trekken met de gewijzigde
tarieven in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Artikel 11 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht
1.
De ‘Legesverordening 2014’ van 5 november 2013, nadien gewijzigd door het college van
burgemeester en wethouders op 17 december 2013 en 21 januari 2014 en door de gemeenteraad
op 28 januari 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede
lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening
gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing
van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Legesverordening 2015’.
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2014.
, voorzitter
, griffier

Tarieventabel 2015 Legesverordening
Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4

1.1.2

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van
een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in
een huwelijk in het stadhuis op:
maandag
dinsdag tot en met vrijdag
zaterdag
de in onderdeel 1.1.1.2 genoemde leges worden niet geheven als de
huwelijksvoltrekking of de registratie van het partnerschap plaatsvindt
op een voor kosteloze huwelijksvoltrekking of kosteloze partnerregistratie aangewezen tijd.
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van
een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in
een huwelijk in een vast aangewezen trouwlocatie anders dan het stadhuis op:
maandag tot en met vrijdag
zaterdag
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van
een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in
een huwelijk in een eenmalig aangewezen trouwlocatie op:
maandag tot en met vrijdag
zaterdag
De in 1.1.2 en 1.1.3 genoemde tarieven zijn exclusief de kosten van de
trouwlocatie zelf.
Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot benoeming van een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van
de burgerlijke stand voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
Een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering
Een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een huwelijkscertificaat of
partnerschapscertificaat
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een pen bij een huwelijk of
partnerschap
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een cd met de geluidsopname van de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke
stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten
burgerlijke stand.

€ 175,00
€ 419,20
€ 685,10

€ 558,30
€ 659,80

€ 634,40
€ 735,90
€ 101,50

€ 15,90
€ 36,00
€ 12,70
€ 13,20
€ 13,40

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve
van een aanvraag:
van een nationaal paspoort:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder
is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende
dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder
is

€ 66,95
€ 51,05

€ 66,95

1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.6

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van
de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt
behandeld (faciliteitenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder
is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor
vreemdelingen
van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder
is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar nog niet heeft bereikt
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5
genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,05

€ 66,95
€ 51,05
€ 51,05
€ 52,95
€ 28,35
€ 47,05

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs voor een
periode van 10 jaar
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering
verhoogd met

€ 38,45
€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
1.4.1
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.2.1
1.4.2.3
1.4.3
1.4.4

1.4.5

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een verstrekking
verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking
tot het verstrekken van een uittreksel uit de basisregistratie personen
Indien de aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel aan de balie
wordt gedaan, wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.4.2.2 verhoogd met
tot het verstrekken van een persoonslijst
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, ter verstrekking van gegevens, voor ieder daaraan
besteed kwartier of gedeelte daarvan
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van persoonsgegevens, wanneer onvoldoende gegevens worden overlegd om de benodigde persoonsgegevens direct te kunnen achterhalen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan
Het tarief bedraagt voor het optreden door de gemeente als 'doorgeefluik' volgens artikel 6, lid 4 van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen per brief

€ 12,70
€ 12,70
€ 10,00
€ 12,70
€ 10,00
€ 10,00

€ 0,80

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het kiezersregister
1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van
de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 12,70

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.1
1.6.1.1.2
1.6.1.2
1.6.1.3
1.6.1.4
1.6.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de
Wet bescherming persoonsgegevens:
bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
ten hoogste 100 pagina's, per pagina met een maximum per bericht
van
meer dan 100 pagina’s
bij verstrekking anders dan op papier
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
Indien voor hetzelfde bericht op grond van onderdeel 1.6.1.1 tot en
met 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt
slechts de hoogste gevraagd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als
bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 0,23
€ 5,00
€ 22,50
€ 5,00
€ 22,50

€ 4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3
1.7.1.4
1.7.1.5
1.7.1.6
1.7.1.7
1.7.1.8
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.2

1.7.2.3

1.7.3
1.7.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van:
een afschrift van de programmabegroting
een afschrift van de produktenraming
een afschrift van het jaarverslag
een afschrift van de produktenrekening
een afschrift van de kadernota
een afschrift van de 1e berap
een afschrift van de 2e berap
een afschrift van het burgerjaarverslag
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een raadsvergadering:
1.7.2.1.1 indien dit wordt toegezonden aan de aanvrager
1.7.2.1.2 indien dit wordt afgehaald door de aanvrager
een afschrift van de agenda van een raadsvergadering met een lijst
van ingekomen stukken:
1.7.2.2.1 indien dit wordt toegezonden aan de aanvrager
1.7.2.2.2 indien dit wordt afgehaald door de aanvrager
een afschrift van de aan de leden van de raad toegezonden stukken
ten behoeve van een raadsvergadering, met uitzondering van de gemeentebegroting, het verslag van een raadsvergadering, en de raadsstukken, die vertrouwelijk aan de leden van de raad werden toegezonden:
1.7.2.3.1 indien dit wordt toegezonden aan de aanvrager
1.7.2.3.2 indien dit wordt afgehaald door de aanvrager
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het afsluiten van:
een abonnement voor een kalenderjaar:
1.7.3.1.1 op de afschriften van de verslagen van de raadsvergaderingen:
1.7.3.1.1.1 indien deze worden toegezonden aan de aanvrager
1.7.3.1.1.2 indien deze worden afgehaald door de aanvrager
1.7.3.1.2 op de afschriften van de agenda’s van de raadsvergaderingen met de daarbij behorende lijst van ingekomen stukken:
1.7.3.1.2.1 indien deze worden toegezonden aan de aanvrager
1.7.3.1.2.2 indien deze worden afgehaald door de aanvrager

€
€
€
€
€
€
€
€

46,70
7,10
46,70
7,10
5,40
5,40
5,40
8,20

€ 12,30
€ 10,60
€ 0,50
€ 0,00

€ 9,90
€ 8,10

€ 122,30
€ 48,70
€ 12,10
€ 0,00

1.7.4
1.7.4.1

1.7.4.2

1.7.5

1.7.3.1.3 op de afschriften van de aan de leden van de raad toegezonden stukken ten behoeve van een raadsvergadering, met uitzondering van de gemeentebegroting, het verslag van een raadsvergadering, en de raadsstukken, die vertrouwelijk aan de leden van de raad
werden toegezonden:
1.7.3.1.3.1 indien deze worden toegezonden aan de aanvrager
1.7.3.1.3.2 indien deze worden afgehaald door de aanvrager
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een raadscommissie en de aan de
leden van een commissie ten behoeve van een vergadering van die
commissie toegezonden stukken, met uitzondering van de stukken die
vertrouwelijk aan de leden van die commissie worden toegezonden:
1.7.4.1.1 indien deze worden toegezonden aan de aanvrager
1.7.4.1.2 indien deze worden afgehaald door de aanvrager
een afschrift van de agenda van een vergadering van een raadscommissie:
1.7.4.2.1 indien deze worden toegezonden aan de aanvrager
1.7.4.2.2 indien deze worden afgehaald door de aanvrager
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het afsluiten van:
1.7.5.1 een abonnement voor een kalenderjaar:
1.7.5.1.1 op de afschriften van de verslagen van een raadscommissie
en de aan de leden van een commissie ten behoeve van een vergadering van die commissie toegezonden stukken, met uitzondering van de
stukken die vertrouwelijk aan de leden van die commissie worden
toegezonden:
1.7.5.1.1.1 indien deze worden toegezonden aan de aanvrager
1.7.5.1.1.2 indien deze worden afgehaald door de aanvrager
1.7.5.1.2 op de afschriften van de agenda’s van de vergaderingen van
een raadscommissie:
1.7.5.1.2.1 indien deze worden toegezonden aan de aanvrager
1.7.5.1.2.2 indien deze worden afgehaald door de aanvrager

€ 100,90
€ 39,40

€ 4,90
€ 3,30
€ 0,50
€ 0,00

€ 39,30
€ 11,80
€ 12,30
€ 0,00

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1

1.8.2
1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van informatie uit het gemeentelijk kadastraal systeem omtrent uitleg over de ligging van kadastrale grenzen, per kwartier
tot het verstrekken van informatie uit de “gemeentelijke kadastrale
balie (Kadaster online)” per raadpleging
vermeerderd per kwartier of gedeelte daarvan met
tot het verstrekken van een afschrift, uittreksel of verklaring uit de gemeentelijke beperkingenregistratie en het gemeentelijk beperkingenregister, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die
registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 17,50

€ 2,20
€ 17,50
€ 21,10

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.9.1.1 tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag
1.9.1.2 tot het verstrekken van een attestatie de vita of verklaring van
in leven zijn
1.9.1.3 tot het verstrekken van een legalisatie van een handtekening of
fotokopie

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

€ 30,50
€ 12,70
€ 12,70

1.10.2
1.10.3
1.10.4

1.10.1.1 voor het doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief
berustende stukken, voor het eerste half uur
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in
het gemeentearchief berustende stukken langer dan een half uur, per
halfuur of gedeelte daarvan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het behulpzaam zijn bij naspeuringen in de gehouden archieven voor
ieder daaraan besteed kwartier
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van fotokopieën van stukken uit het gemeentearchief voor:
1.10.4.1 A-4 formaat per afdruk in zwart-wit
1.10.4.2 A-3 formaat per afdruk in zwart-wit
1.10.4.3 A-0 formaat per afdruk in zwart-wit
1.10.4.4 A-4 formaat per afdruk in kleur
1.10.4.5 A-3 formaat per afdruk in kleur
1.10.4.6 A-0 formaat per afdruk in kleur
De beheerder van de gemeentelijke archiefbewaarplaats is bevoegd te
bepalen dat van bepaalde archiefbescheiden een bepaald soort reproductie vervaardigd mag worden. De tarieven zijn inclusief administratie,
verzend- en verpakkingskosten.

€ 6,60
€ 19,90
€ 4,20

€
€
€
€
€
€

0,32
0,65
3,90
0,65
1,30
7,80

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
1.11
1.11.1
1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige
woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30,
eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet
tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33
van de Huisvestingswet

€ 220,00
€ 220,00

Hoofdstuk 12 Leegstandswet
1.12
1.12.1
1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet
tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 176,00
€ 110,00

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.13.1.1 tot het verstrekken van een gemeentegarantie
1.13.1.2 tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door
de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 71,60
€ 73,20

Hoofdstuk 14 Standplaatsen
1.14
1.14.1
1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor het verkrijgen van een vergunning voor een eendaagse standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening
voor het verkrijgen van een vergunning voor een meerdaagse standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening

Hoofdstuk 15 Winkeltijden
1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

€ 88,00
€ 132,00

1.15.1.1 tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet
1.15.1.2 tot het wijzigen van een in subonderdeel 1.15.1.1 bedoelde
ontheffing

€ 132,00
€ 88,00

Hoofdstuk 16 Wet op de kansspelen
1.16.1

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel
30b van de Wet op de kansspelen:
1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat
1.16.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat
en voor iedere volgende kansspelautomaat
1.16.1.3 voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een
periode van vijf jaar of voor onbepaalde tijd
1.16.1.4 voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt
voor een periode van vijf jaar of voor onbepaalde tijd, een basisbedrag
en voor ieder kansspelautomaat
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet
op de kansspelen (loterijvergunning):
1.16.2.1 indien de prijzen en premies gezamenlijk een grotere waarde
hebben dan € 4.500, doch niet groter dan € 45.000
1.16.2.2 indien de prijzen en premies gezamenlijk een grotere waarde
hebben dan € 45 000, doch niet groter dan € 450.000
1.16.2.3 indien de prijzen en premies gezamenlijk een grotere waarde
hebben dan € 450.000, doch niet groter dan € 4.500.000
1.16.2.4 indien de prijzen en premies gezamenlijk een grotere waarde
hebben dan € 4.500.000

€ 56,50
€ 56,50
€ 34,00
€ 226,50
€ 90,50
€ 136,00

€ 44,00
€ 87,50
€ 175,00
€ 262,50

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie
1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in
verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en
werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren op grond van artikel
5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 286,20

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.18.1.1 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover
noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten
1.18.1.2 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan
bedoeld in onderdeel 1.18.1.1
1.18.1.3 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1
van de Regeling Voertuigen (tarief RDW)
1.18.1.4 tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als
bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer (BABW)
1.18.1.5 tot het verlenen van een vergunning ingevolge de Wet vervoer
personen te water
1.18.1.6 tot het verlenen van een éénmalige ontheffing voor een termijn van maximaal 3 maanden als bedoeld in artikel 22 van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen
1.18.1.7 tot het verlenen van een ontheffing voor een termijn van 1 tot
3 jaar als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 36,20

€ 19,70
€ 36,20
€ 44,80
€ 88,70
€ 143,70
€ 143,70

1.18.1.8 tot het verlenen van een verlenging van een ontheffing voor
een termijn van 1 tot 3 jaar als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen
1.18.1.9.1 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een
bewoner met een 1e auto woonachtig in een parkeerschijfzone
Indien de aanvraag tot het verlenen van de ontheffing aan de balie
wordt gedaan wordt het tarief verhoogd met
1.18.1.9.2 tot het verlenen van een 2e bewonersontheffing als bedoeld
in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
voor een bewoner met een 2e en volgende auto woonachtig in een parkeerschijfzone
Indien de aanvraag tot het verlenen van de ontheffing aan de balie
wordt gedaan wordt het tarief verhoogd met
1.18.1.9.3 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een
bedrijf gevestigd in een parkeerschijfzone
Indien de aanvraag tot het verlenen van de ontheffing aan de balie
wordt gedaan wordt het tarief verhoogd met
1.18.1.9.4 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87
van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor bezoekers van een bewoner woonachtig in een parkeerschijfzone
Indien de aanvraag tot het verlenen van de ontheffing aan de balie
wordt gedaan wordt het tarief verhoogd met

€ 95,80
€ 35,50
€ 10,20
€ 101,50

€ 10,20
€ 101,50
€ 10,20
€ 35,50
€ 10,20

Hoofdstuk 19 Diversen
1.19.1

1.19.2

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.19.1.1 tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van de Verordening Verblijfsrecreatie
1.19.1.2 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2,
derde lid, van de Verordening Verblijfsrecreatie
1.19.1.3 tot het verlenen van een vergunning tot het verkopen van
vuurwerk ingevolge de Wet gevaarlijke stoffen en artikel 2.72 van de
Algemene Plaatselijke Verordening
1.19.1.3.1 voor een nieuwe verkoopgelegenheid
1.19.1.3.2 voor een bestaande verkoopgelegenheid (verlenging)
1.19.1.4 voor het afgeven van huisnummerbordjes, in die gevallen dat
de huisnummering geen onderdeel uitmaakt van een omgevingsvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van: afschriften, doorslagen of fotokopieën van
stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
1.19.2.1 per pagina op papier van A4-formaat in zwart-wit
1.19.2.2 per pagina op papier van A3-formaat in zwart-wit
1.19.2.3 per pagina op papier van A0-formaat in zwart-wit
1.19.2.4 per pagina op papier van A4-formaat in kleur
1.19.2.5 per pagina op papier van A3-formaat in kleur
1.19.2.6 per pagina op papier van A0-formaat in kleur
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van:
1.19.3.1 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders
in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
1.19.3.2 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager
moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per
pagina

€ 232,00
€ 66,00

€ 308,60
€ 137,00
€ 44,00

€
€
€
€
€
€

0,12
0,18
1,46
0,24
0,37
2,92

€ 17,70
€ 5,60

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
aanlegkosten :
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de
werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden
wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden
bouwkosten :
A. Uitgangspunten “standaard” bouwwerken :
Bij het berekenen van de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
een omgevingsvergunning wordt voor in onderstaande tabel genoemde bouwwerken
voor de legesbepaling het legesbedrag afgeleid van de kubieke meters of de oppervlakte
berekend volgens NEN 2580 (oppervlakte- en inhoudsberekening bouwwerken) vermenigvuldigd met de in onderstaande tabel naar de aard van het bouwwerk opgenomen
standaardbouwkosten exclusief BTW:
I. Woningen :
Rijtjeswoningen
€ 200,= per m3
Twee onder één kapwoningen
€ 225,= per m3
Vrijstaande woning tot en met 600 m3
€ 260,= per m3
Vrijstaande woning > 600 m3
€ 290,= per m3
Appartement, één of meer bouwlagen
€ 260,= per m3
II. Bijgebouwen bij woningen:
Latere aanbouw zoals een erker
€ 350,= per m3
Garage / berging / tuinhuisje Hout
€ 95,= per m3
- Halfsteens met plat dak
€ 125,= per m3
- Halfsteens met kap
€ 135,= per m3
- Spouw met plat dak
€ 150,= per m3
- Spouw met kap
€ 170,= per m3
Dakkapel
€ 1.000,= per m breedte
Carport
€ 150,= per m2
Schuttingen en hekwerken
€ 100,= per m
III. Agrarische bouwwerken:
1. Stallen
€ 43,= per m3
2. Werktuigberging / schuur Damwandprofiel
€ 25,= per m3
Metselwerk
€ 48,= per m3
3. Mestkelders onder de stallen
€ 83,= per m3
4. Kassen
€ 31,= per m2
IV. Niet agrarische bouwwerken:
1. Opslagloodsen (plaatstaal damwandprofiel)
€ 19,= per m3
(metselwerk)
€ 52,= per m3
2. Kantoren / showroom / winkel / horeca
€ 273,= per m3
3. Scholen / sporthal / verkoophal (grootschalige detail€ 258,= per m3
handels vestiging)
4. Noodschool / kleedgebouw (sportvereniging) / semi€ 185,= per m3
permanente unit
5. Industriehal (plaatstaal geïsoleerd)
€ 62,= per m3
(metselwerk)
€ 105,= per m3
B. Uitgangspunt “niet-standaard” bouwwerken :
Voor bouwwerken die niet in bovenstaande tabel Bouwkosten zijn genoemd worden de
bouwkosten (exclusief BTW) als uitgangspunt genomen. Onder bouwkosten wordt in
deze gevallen verstaan de aan een derde te betalen aanneemsom als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de “Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) van het uit te voeren werk, of
voor zover deze ontbreekt een raming van de aan een derde te betalen bouwkosten
berekend op de wijze als bedoeld in normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit
25T

25T

25T

25T

U

U

U

U

normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd (exclusief BTW).
Wabo :
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Conceptaanvraag :
voordat een aanvraag wordt ingediend tot het verlenen van een vergunning om een
bouwwerk te bouwen, kan aan de hand van een schetsplan worden gevraagd naar het
oordeel van het bevoegd gezag omtrent de kans op het verlenen van een vergunning
voor het bouwen van een, op basis van dat schetsplan, uitgewerkt bouwplan.
Moment van indienen :
voor de aanvrager is een ontvangstbevestiging aangemaakt waarin vermeld staat dat
de aanvraag ontvangen is en geregistreerd
Perceel :
Het gebied waarop de (partiële) herziening /wijziging van het bestemmingsplan betrekking heeft
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde
betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die
betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk
voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.1.3

25T

2.1.1.4

25T

25T

2.1.1.5

25T

25T

2.1.1.6

25T

2.1.2
2.1.3

25T

25T

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag
2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
2.2.1 tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder a of c, van de Wabo (Indien een aanvraag tot het verkrijgen van
een omgevingsvergunning voor een op basis van een concept aanvraag
uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor
geheven leges, indien de aanvrager en locatie hetzelfde zijn, met deze
leges verrekend):

€ 100,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning vanaf het moment van indienen voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project
geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en
hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
Bouwactiviteiten
2.3.1.1 Het tarief inclusief 1e Welstandstoets indien de aanvraag tot het verlenen van
een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt voor een bouwwerk met bouwkosten als
bedoeld in artikel 2.1.1.2:
25T

€ 0 tot € 100.000
€ 100.000 tot € 250.000
€ 250.000 tot € 500.000
€ 500.000 tot € 1.000.000
€ 1.000.000 tot
€
2.500.000
€ 2.500.000 tot
€
5.000.000
€ 5.000.000 tot€
10.000.000
€ 10.000.000 of meer

25T

2,6%
2,5%
2,4%
2,3%
2,2%

met
met
met
met
met

een
een
een
een
een

minimum
minimum
minimum
minimum
minimum

van
van
van
van
van

€
€
€
€
€

260,00
2.500,00
6.000,00
11.500,00
22.000,00

2,1% met een minimum van

€ 52.500,00

2,0% met een minimum van

€ 100.000,00

1,9% met een minimum van
met een maximum van

€ 190.000,00
€ 750.000,00

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het
tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel
bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en
wordt beoordeeld:
Achteraf ingediende aanvraag
2.3.1.3 Onverminderd het bepaalde in deze titel bedraagt het tarief,
indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van
Anders dan via het Omgevingsloket online(OLO) ingediende aanvraag
2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag niet wordt ingediend
via het omgevingsloket online, maar op papier
Aanlegactiviteiten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het
tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:
2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo
wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een
minimum van
2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een
minimum van
2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
indien de bouwkosten meer dan
€ 150.000,- bedragen, wordt dit
bedrag verhoogd met:
van de bouwkosten boven de € 150.000 met een maximum van
2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast
(tijdelijke afwijking):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een
minimum van
2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een
minimum van
2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft,
de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel
4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale
regelgeving):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een
minimum van
2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de
activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3,
derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid,
onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een
minimum van
2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een
minimum van

€ 300,00

25T

10%
€ 1.000,00

25T

€ 88,00

25T

2.3.2

€ 528,00

25T

2.3.3

10%
€ 175,00
10%
€ 175,00
€ 3.500,00
0,42%
€ 40.000,00
10%
€ 175,00
10%
€ 175,00
25%

€ 175,00
25%

€ 175,00
10%
€ 175,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt
het tarief, evenals indien er wel sprake is van een bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, maar hiervoor
op grond van het bepaalde in artikel 2 of 3 van het Besluit omgevingsrecht geen vergunning vereist is:
2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo
wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo
wordt toegepast (buitenplanse afwijking):
bij een perceel van maximaal 1.000m²
bij een perceel groter dan 1.000m² en maximaal 5.000m²
bij een perceel groter dan 5.000m²
2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast
(tijdelijke afwijking)
2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft,
de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel
4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale
regelgeving):
2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de
activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3,
derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid,
onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerstel id,
onder d, van de Wabo bedraagt het tarief
Dit bedrag wordt als volgt verhoogd voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte volgens NEN 2580
0 tot en met 100 m² met een vast bedrag van
101 tot en met 500 m² met een vast bedrag van
vermeerderd met een bedrag per m² oppervlakte van
501 tot en met 1000 m² met een vast bedrag van
vermeerderd met een bedrag per m² oppervlakte van
1001 tot en met 1500 m² met een vast bedrag van
vermeerderd met een bedrag per m² oppervlakte van
1501 tot en met 2500 m² met een vast bedrag van
vermeerderd met een bedrag per m² oppervlakte van
meer dan 2500 m² met een vast bedrag van
vermeerderd met een bedrag per m² oppervlakte van
2.3.5.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.11.1 lid 1 A en
B van het Bouwbesluit en in artikel 2.1.1 lid 1 A,C en D van de Brandbeveiligingsverordening voor het in gebruik hebben of houden van een
inrichting voor de maximale duur van 30 dagen bedraagt voor inrichtingen met een oppervlakte:
van 0 tot en met 100 m² een vast bedrag van
van 101 tot en met 500 m² een vast bedrag van
van 501 tot en met 1.000 m² een vast bedrag van
van 1.001 tot en met 1.500 m² een vast bedrag van
van 1.501 tot en met 2.500 m² met een vast bedrag van
van 2.500 tot en met 5.000 m² een vast bedrag van
25T

2.3.4

2.3.5

€ 352,00
€ 352,00

€
€
€
€

3.500,00
5.000,00
7.000,00
352,00

€ 352,00
€ 625,00

€ 625,00

€ 352,00
€ 223,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

223,00
106,50
1,17
343,00
0,70
497,00
0,54
861,00
0,29
1.109,00
0,20

€
€
€
€
€
€

55,00
82,00
165,00
247,50
413,00
743,00

2.3.6
2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10
2.3.11

2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15

2.3.16

voor oppervlakte van meer dan 5.000 m² wordt voor elke 2.500m² of
een gedeelte daarvan het bedrag vermeerderd met
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of
dorpsgezichten
2.3.6.1 Gereserveerd
Sloopactiviteiten Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in
beschermd stads- of dorpsgezicht
2.3.7.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen
waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van
de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.7.1.2 Voor een sloopactiviteit die vanwege de grote omvang meerdere activiteiten omvat, zoals activiteiten met betrekking tot de constructieberekeningen of de bodemgesteldheid of actviteiten ingevolge
en Flora- en faunawet
Uitweg/inrit
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van
het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een
provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:
De aanlegkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Kappen
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel
4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder
g, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.9.1 voor het kappen van maximaal 4 bomen
2.3.9.1 voor 5 bomen of meer
Handelsreclame
Gereserveerd
Opslag van roerende zaken
Indien een aanvraag betrekking heeft op een omgevingsvergunning
voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg of een openbare
plaats, in strijd met de publieke functie daarvan zoals bedoeld in artikel
2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening dan bedraagt het tarief:
- indien minder dan 50m2 gemeentegrond in gebruik wordt genomen:
- indien meer dan 50m2 gemeentegrond in gebruik wordt genomen:
Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet
1998
2.3.12.1 gereserveerd
Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
2.3.13.1 gereserveerd
Andere activiteiten
2.3.14.1 Gereserveerd
Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op
verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid,
van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag
dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de
activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;
2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag
dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de
activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.
Beoordeling bodemrapport

€ 206,50

25T

25T

€ 260,00

€ 520,00

25T

€ 308,00

25T

€ 132,00
€ 264,00

25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

€ 132,00
€ 264,00

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift
voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt
beoordeeld:
2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport
2.3.16.3 tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem voor het geven van een overzicht van beschikbare gegevensbestanden in verband met het doen van
historisch onderzoek
- voor het uitzoeken en verstrekken van historische informatie
- voor het verstrekken van een integrale beoordeling en het opstellen
van een geschiktheidsverklaring per locatie per uur of gedeelte daarvan
Advies
2.3.17.1 Gereserveerd
Verklaring van geen bedenkingen
2.3.18.1 Gereserveerd

2.3.17

€ 250,00
€ 330,00
€ 8,10

€ 40,50
€ 63,60

25T

2.3.18

25T

Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is
voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van
een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de voor het vooroverleg of
de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering
gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag
om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op
vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband
met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de
onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:
2.4.2.1 bij 5 of meer activiteiten van de voor die activiteiten verschuldigde leges

5%

Hoofdstuk 5 vermindering of teruggaaf
2.5.1

Vermindering of teruggaaf vanwege intrekking aanvraag omgevingsvergunning .
Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, geheel of gedeeltelijk intrekt nadat deze is ingediend, bestaat aanspraak op vermindering of teruggaaf van een deel van de verschuldigde leges.
De vermindering of teruggaaf bedraagt:
2.5.1.1 indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken
voordat deze naar de inhoud is beoordeeld en getoetst aan de daarvoor
geldende wet- en regelgeving
van de voor het in behandeling nemen van de ingetrokken onderdelen
van de aanvraag verschuldigde leges, een en ander met een minimum
van
2.5.1.2 indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken
nadat deze naar de inhoud is beoordeeld en getoetst aan de daarvoor
geldende wet - en regelgeving, maar voordat daarop een besluit is genomen
van de voor het in behandeling nemen van de ingetrokken onderdelen
van de aanvraag verschuldigde leges, een en ander met een minimum
van
Vermindering of teruggaaf vanwege intrekking verleende omgevingsvergunning
25T

25T

2.5.2

25T

65%
€ 150,00
20%

€ 150,00

2.5.3

2.5.6

2.5.7

2.5.8

Als op verzoek van de vergunninghouder een verleende omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op
vermindering of teruggaaf van een deel van de verschuldigde leges,
mits het verzoek is gedaan binnen een jaar na de verlening van de omgevingsvergunning en van het onderdeel of de onderdelen van die vergunning waarop het verzoek betrekking heeft, geen gebruik is gemaakt.
De vermindering of teruggaaf bedraagt:
van de voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het onderdeel of de onderdelen van de vergunning waarop het verzoek om
intrekking betrekking heeft verschuldigde leges, een en ander met een
minimum van
Het minimumbedrag geldt niet voor dat deel van de leges dat geheel of
gedeeltelijk betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel
2.2,1e lid aanhef en sub g van de Wabo (vellen of doen vellen van een
houtopstand).
Vermindering of teruggaaf vanwege het weigeren van een omgevingsvergunning
2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk weigert, bestaat aanspraak op vermindering of teruggaaf van een
deel van de verschuldigde leges. De vermindering of teruggaaf bedraagt:
van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen van de omgevingsvergunning verschuldigde leges, een en ander met een minimum van
Het minimum bedrag geldt niet voor dat deel van de leges dat betrekking heeft op een activiteit bedoeld in artikel 2.2,1e lid aanhef en sub g
van de Wabo (vellen of doen vellen van een houtopstand).
2.5.3.2 Onder een weigering als bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt
mede verstaan geheel of gedeeltelijke vernietiging van een omgevingsvergunning in bezwaar of beroep.
Teruggaaf als gevolg van het niet behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning
Als de gemeente een ingediende aangevraag omgevingsvergunning,
niet behandelt op grond van artikel 4:5 Awb, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; met een minimum te vorderen bedrag van
Het minimumbedrag geldt niet voor de activiteit kap.
Vermindering of teruggaaf vanwege het van rechtswege verlenen van
een omgevingsvergunning
Indien niet binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn wordt beslist
op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo en daardoor de beschikking tot verlening
van een omgevingsvergunning van rechtswege is gegeven (vergunning
van rechtswege ingevolge artikel 3.9, 3e lid Wabo), bestaat aanspraak
op vermindering of teruggaaf van een deel van de verschuldigde leges.
De vermindering of teruggaaf bedraagt:
van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de betreffende activiteiten verschuldigde leges.
Indien na een weigering besluit tot buiten behandeling laten, of intrekking van een omgevingsvergunning, dezelfde omgevingsvergunning,
binnen één jaar na het besluit of intrekking, opnieuw wordt aangevraagd waarbij het gebrek is hersteld wordt 75% van het op grond van
artikel 2.5.in rekening gebrachte bedrag in mindering gebracht op de
leges.
Dit betekent dat de aanvrager uiteindelijk 120% van de leges betaalt in
die Legesverordening 2015 gevallen dat een weigering leidt tot een
nieuwe aanvraag.
25T

20%

€ 150,00

25T

65%
€ 150,00

25T

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
2.6

20%
€ 150,00

Gereserveerd

50%

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7

Indien een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend
bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan
nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is
door toepassing van het tarief als genoemd in onderdeel 2.3, met dien
verstande dat zij niet minder dan
zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de
afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een
nieuw bouwplan sprake is.

€ 150,00

Hoofdstuk 8 Herziening, uitwerking of wijziging van een bestemmingsplan
2.8.1

2.8.2

(Partiële) herziening/ wijziging/ uitwerking bestemmingsplan
2.8.1.1 Het tarief voor het op ambtelijk niveau beoordelen van een
schriftelijk principeverzoek om wijziging, uitwerking of herziening van
een bestemmingsplan bedraagt:
2.8.1.2 Het verschuldigde bedrag bedraagt, onverkort het bepaalde in
onderdeel 2.3.1., voor het behandelen van een aanvraag, vanaf het
moment van indienen, tot het vaststellen van een bestemmingsplan als
bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening en van
een aanvraag tot wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan als
bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a of b (beoordelen aanvraag,
opstellen bestemmingsplan en volgen bestemmingsplanprocedure):
minimaal:
en maximaal:
2.8.1.3 Het ingevolge het bepaalde in onderdeel 2.8.1.2 verschuldigde
tarief wordt, indien van toepassing, verhoogd met de externe advieskosten, met een maximum van:
2.8.1.4 Het ingevolge het bepaalde in onderdeel 2.8.1.2 en 2.8.1.3 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het verlenen van de aldaar
bedoelde medewerking aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld middels een begroting welke ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
2.8.1.5 Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 2.8.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de tiende
werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager is verzonden, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.
2.8.1.6 Indien de aanvraag wordt afgewezen bedraagt het tarief voor
de in onderdeel 2.8.1.2 en 2.8.1.3 vermelde diensten:
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een schriftelijke verklaring omtrent bestemming en gebruik per
adres:
25T

€ 500,00

€ 3.500,00
€ 50.000,00
€ 25.000,00

€ 500,00
€ 44,00

Hoofdstuk 9 Sloopmelding
Vervallen bij 2e wijziging 2012 ivm nieuw Bouwbesluit 2012

Hoofdstuk 10 Overig/administratief
2.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in subonderdeel 2.3.1.1.1
(bouwactiviteit) waarvoor een vergunning moet worden verleend met
toepassing van artikel 2.5.8, 2.5.14, 2.5.28 en 2.5.29 van de Bouwverordening wordt het berekende bedrag, onverkort het bepaalde in 2.3.1,
verhoogd met:

€ 175,00

2.10.2

2.10.3

2.10.4
2.10.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in subonderdeel 2.3.1.1.1
(bouwactiviteit), waarbij uitsluitend ten behoeve van die aanvraag, tevens een procedure tot vaststelling van een hogere grenswaarde als
bedoeld in de Wet geluidhinder moet worden toegepast, wordt het berekende bedrag, onverkort het bepaalde in 2.3.1, verhoogd met:
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in subonderdeel 2.3.1.1.1
(bouwactiviteit), waarvoor een bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 2.7 lid a van de Ministeriële regeling omgevingsrecht door de aanvrager ingediend moet worden, wordt het berekende bedrag, onverkort
het bepaalde in 2.3.1, verhoogd met:
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende vergunning of
ontheffing als bedoeld in titel 2 van deze tarieventabel
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 1.500,00

€ 200,00

€ 100,00
€ 100,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese
dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Drank- en Horecawet
3.1
3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.1.7
3.1.8
3.1.9

3.1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verlenen van:
een vergunning op grond van artikel 3, van de Drank- en Horecawet
3.1.1.1 voor de exploitatie van een horecabedrijf
3.1.1.2 voor de exploitatie van een slijtersbedrijf
een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:29 vijfde lid,
van het in 2:29, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening
genoemde tijdstip, ten behoeve van de in artikel 2:27, eerste lid van de
algemene plaatselijke verordening genoemde inrichtingen
een ontheffing ingevolge artikel 3, juncto artikel 4 van de Drank- en
Horecawet
een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet, dan
wel naar aanleiding van een wijziging van een leidinggevende
een verlof op grond van artikel 4.2 van de Drank- en Horecaverordening
(verstrekken van alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse in een
besloten ruimte anders dan om niet)
een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet
voor een ondernemer in het bezit van een vergunning zoals bedoeld in
3.1.1
3.1.6.1 een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor een ondernemer zonder een vergunning zoals bedoeld in
3.1.1
een wijziging van een verlof op grond van artikel 4.1 van de Drank- en
Horecaverordening
3.1.7.1 een terrasvergunning
Indien een Bibobonderzoek op grond van wetgeving of beleid noodzakelijk wordt geacht of verplicht is dan worden de leges voor desbetreffende vergunning verhoogd met:
Als een Bibobonderzoek leidt tot een adviesaanvraag aan het landelijk
bureau Bibob, of als dat op grond van wetgeving of beleid verplicht is,
dan worden de leges voor de desbetreffende vergunning verhoogd met:
Deze kosten zijn inclusief de kosten voor het onderzoek als bedoeld in
3.1.8
Het ingevolge het bepaalde in onderdeel 3.1.8 en 3.1.9 verschuldigde
tarief wordt voorafgaand aan het verlenen van de aldaar bedoelde medewerking aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld middels een begroting welke ter zake door of vanwege het college van burgemeester
en wethouders is opgesteld.

€ 264,00
€ 264,00
€ 176,00

€ 264,00
€ 132,00
€ 132,00
€ 88,00
€ 132,00
€ 88,00
€ 142,00
€ 162,00
€ 1.165,00

De aanvrager dient de begroting binnen vijf werkdagen schriftelijk te
aanvaarden, waarna de behandeling wordt voortgezet. De aanvraag
wordt niet verder in behandeling genomen als de begroting niet wordt
aanvaard.

Hoofdstuk 2 Evenementen
3.2.1

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot:
3.2.1.1 het verlenen van een vergunning voor een eendaags evenement Categorie A als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
3.2.1.2 het verlenen van een vergunning voor een meerdaags evenement Categorie A als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene
Plaatselijke Verordening
3.2.1.3 het verlenen van een vergunning voor een eendaags evenement Categorie B als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
3.2.1.4 het verlenen van een vergunning voor een meerdaags evenement Categorie B als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene
Plaatselijke Verordening
3.2.1.5 het verlenen van een vergunning voor een eendaags evenement Categorie C als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening
3.2.1.6 het verlenen van een vergunning voor een meerdaags evenement Categorie C als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene
Plaatselijke Verordening
Als een aanvraag voor een vergunning gelijk is aan een eerder ingediende aanvraag voor een vergunning en het besluit daardoor een herhaling is van een eerder besluit, wordt
van de op grond van 3.2.1 verschuldigde leges geheven.

€ 66,00
€ 110,00
€ 220,00
€ 264,00
€ 352,00
€ 440,00
50%

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3
3.3.1
3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
als bedoeld in artikel 3.2.1 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening
als bedoeld in artikel 2.1. van de nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven wordt het in onderdeel 3.3.1. genoemde legesbedrag verhoogd met:
3.3.2.1 bij een inrichting met 1 tot 5 werkkamers
3.3.2.2 bij een inrichting met 5 tot 10 werkkamers
3.3.2.3 bij een inrichting met 10 of meer werkkamers

€ 928,00

€ 550,00
€ 1.050,00
€ 1.555,00

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening
Vervallen

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of
andere beschikking
3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Behorende bij het raadsbesluit van 5 november 2014.
De griffier van de gemeente Hengelo,

€ 88,00

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2015 (Verordening begraafrechten 2015)
De raad van de gemeente Hengelo;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2015
ten 2015)

(Verordening begraafrech-

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a.
begraaf- en gedenkplaatsen : de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen aan de Deurningerstraat en aan de Oldenzaalsestraat;
asbus : een bus voor de berging van as van een overledene;
b.
c.
urn : een voorwerp voor de berging van een of meer asbussen;
d.
particulier graf : een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon, of aan een rechtspersoon
zonder winstoogmerk, voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:
het doen begraven en begraven houden van lijken;
het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
e.
algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot
het doen begraven van lijken;
f.
urnenkelder : een kelder waarvoor aan een natuurlijk persoon, of aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk, voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen plaatsen en
geplaatst houden van asbussen met of zonder urnen;
g.
urnennis : een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon, of aan een rechtspersoon zonder
winstoogmerk, voor bepaalde het uitsluitend recht is verleend tot het doen plaatsen en geplaatst
houden van asbussen met of zonder urnen;
h.
verstrooiingsplaats : een plaats bij de gemeente in beheer waarop as wordt verstrooid;
i.
gedenkplaats : een plaats ingericht om overledenen te gedenken;
j.
grafbedekking : gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;
k.
rechthebbende : degene aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, urnenkelder of urnennis.
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Artikel 2
Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraaf- en gedenkplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraaf- en
gedenkplaatsen.

Artikel 3
Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst
wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4
Vrijstellingen
De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5
Maatstaf van heffing en belastingtarief
1.
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze
verordening behorende tarieventabel.
2.
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6
Belastingjaar
1.
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het
kalenderjaar.
2.
Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6.2, 6.2.1 en 6.3 van de tarieventabel is
het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7
Wijze van heffing
De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8
Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks
verschuldigde rechten
1.
De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 6.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd
met ingang van het kalenderjaar volgende op dat waarin de belastingplicht is ontstaan.
2.
Afkoop van onderhoudsrechten als bedoeld in hoofdstuk 6.2 en 6.3 van de tarieventabel gaat
in per de eerste dag van een kalenderjaar volgende op dat waarin de belastingplicht is ontstaan.
3.
Het onderhoudsrecht is gekoppeld aan de verlening van het recht op een graf of het doen
bijzetten en bijgezet houden van urnen of asbussen.

Artikel 9
Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten
Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10
Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden
betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.
2.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11
Kwijtschelding
Bij de invordering van de begraafrechten wordt, met uitzondering van de onderhoudsrechten, bedoeld in onderdeel 5.1 van de tarieventabel, geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12
Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13
Overgangsrecht
1.
De Verordening Begraafrechten 2012 van 9 november 2011 wordt ingetrokken met ingang
van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande
dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede
lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening
gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing
van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14
Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 15
Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening begraafrechten 2015.
Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengelo
in zijn openbare vergadering van 5 november 2014
, voorzitter
, griffier

Tarieventabel begraafrechten 2015
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van twintig
jaar wordt geheven:
op een particulier graf voor overledenen van twaalf jaar en ouder
op een particulier graf voor overleden kinderen tot en met elf jaar
Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van twintig
jaar wordt geheven:
op een urnennis
op een urnenkelder
Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van tien
jaar wordt geheven:
op een urnennis
op een urnenkelder
Voor het verlenen van het recht op het verstrooien van de as op een
daartoe aangewezen verstrooiingsplaats op de begraaf- en gedenkplaats wordt geheven
Voor het verlengen met een periode van tien jaar wordt geheven:
voor het recht als genoemd onder 1.1.1
voor het recht als genoemd onder 1.1.2
voor de rechten genoemd onder 1.2.1 en 1.3.1
voor de rechten genoemd onder 1.2.2 en 1.3.2

€ 2.225,90
€ 1.112,90
€ 1.112,90
€ 1.334,70
€ 556,50
€ 667,40
€ 193,25

€
€
€
€

1.112,90
556,45
556,50
667,40

Hoofdstuk 2 Begraven in een particulier of algemeen graf
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

Voor het begraven van een overledene van twaalf jaar en ouder in een
graf wordt geheven:
Voor het begraven van een overleden kind tot en met elf jaar in een
graf wordt geheven:
Voor het begraven op buitengewone uren worden de rechten onder 2.1
en 2.2 verhoogd met de onderstaande percentages:
voor werkzaamheden die worden verricht op zaterdag
voor werkzaamheden die worden verricht op werkdagen voor 9.00 uur
of na 16.00 uur

€ 738,90
€ 369,45

50%
25%

Hoofdstuk 3 Cremeren
Niet van toepassing

Hoofdstuk 4 Plaatsen en bijzetten van asbussen in een particulier
graf
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2

Voor het plaatsen of bijzetten van een asbus met of zonder urn wordt
geheven:
van een overledene van twaalf jaar en ouder in een nieuw graf
van een overledene tot en met elf jaar in een nieuw graf
in een bestaand graf
in een urnennis
in een urnenkelder
Voor het plaatsen en bijzetten op buitengewone uren worden de rechten
onder 4.1 tot en met 4.1.5 verhoogd met de onderstaande percentages:
voor werkzaamheden die worden verricht op zaterdag
voor werkzaamheden die worden verricht op werkdagen voor 9.00 uur
of na 16.00 uur

€
€
€
€
€

738,90
369,45
238,50
196,90
238,50

50%
25%

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as
Niet van toepassing

Hoofdstuk 6 Grafbedekking en onderhoud
6.1
6.2

6.2.1

Voor het door of vanwege de gemeente uitvoeren van basisonderhoud
aan een graf, urnennis of urnenkelder en voor het algemeen onderhoud
van de begraafplaats wordt geheven per jaar:
De rechten als bedoeld in onderdeel 6.1 kunnen op het moment van
verlening van het recht op een graf of het doen bijzetten en bijgezet
houden van asbussen met of zonder urn afgekocht worden voor een
periode van twintig jaar.
Het tarief hiervoor bedraagt:
De rechten als bedoeld in onderdeel 6.1 kunnen tussentijds worden
afgekocht voor bepaalde tijd door voldoening van een bedrag bepaald
volgens onderstaande: afkoop voor een periode / verlenging voor een
periode
jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar
14 jaar
13 jaar
12 jaar
11 jaar
10 jaar
9 jaar
8 jaar
7 jaar
6 jaar
5 jaar
4 jaar
3 jaar
2 jaar
1 jaar
Voor een verlenging van de afkoopperiode met tien jaar wordt per periode van tien jaar geheven:
Voor het aanbrengen en aangebracht houden van een gedenkplaatje
voor een periode van tien jaar in de gedenkruimte aan de Oldenzaalsestraat wordt geheven:
U

6.3
6.4

€ 38,55

€ 660,00

bedrag
€ 660,00
€ 632,05
€ 603,55
€ 574,65
€ 545,20
€ 515,25
€ 484,80
€ 453,85
€ 422,35
€ 390,35
€ 357,75
€ 324,65
€ 290,95
€ 256,70
€ 221,85
€ 186,40
€ 150,40
€ 113,75
€ 76,45
€ 38,55
€ 357,75
U

€ 98,90

Hoofdstuk 7 Lijkschouwing
Niet van toepassing

Hoofdstuk 8 Inschrijven en overboeken in een daartoe bestemd register
Niet van toepassing

Hoofdstuk 9 Opgraven en herbegraven
9.1

9.1.1

Voor het opgraven en het eventueel daarop verkisten van een lijk of
overblijfselen van een lijk, het opgraven van een asbus, of het verzamelen van overblijfselen en het dieper plaatsen daarvan in hetzelfde
graf wordt geheven:
van een persoon van twaalf jaar en ouder

€ 738,90

9.1.2
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2

van een kind tot en met elf jaar
Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt een
recht geheven overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze
tabel.
Voor het opbegraven en herbegraven op buitengewone uren worden
de rechten onder 9.1 en 9.2 verhoogd met de onderstaande percentages:
voor werkzaamheden die worden verricht op zaterdag
voor werkzaamheden die worden verricht op werkdagen voor 9.00 uur
of na 16.00 uur

€ 369,50

50%
25%

Hoofdstuk 10 Overige heffingen
10.1

Voor het gebruik van de aula wordt geheven per keer:

Behorende bij raadsbesluit van 5 november 2014.
De griffier van de gemeente Hengelo,

€ 178,60

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2015 (Verordening hondenbelasting 2015)
De raad van de gemeente Hengelo;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014;
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2015 (Verordening hondenbelasting 2015)

Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam ‘hondenbelasting’ wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden
van een hond binnen de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht
1.
Belastingplichtig is de houder van een hond.
2.
Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft,
tenzij blijkt dat een ander de houder is.
3.
Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden
van een hond door een door de in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3 Vrijstellingen
1.
In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes
bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan
wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren.
2.
De belasting wordt niet geheven voor honden:
a.
die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door
een blind persoon worden gehouden;
b.
die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een
gehandicapt persoon worden gehouden;
c.
die verblijven in een hondenasiel;
d.
die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als
bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;
e.
die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden;
f.
waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma der Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging, mits de houder zich verbindt zijn hond met een geleider, aan wiens bevelen
hij gehoorzaamt, op aanvraag ter beschikking van de politie te stellen;
g.
waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma van het noodcomité van Het Nederlandse Rode Kruis of van de Nederlandse Vereniging van Rodekruishonden.

Artikel 4 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Artikel 5 Belastingtarief
1.

2.

De belasting bedraagt per belastingjaar:
a. voor een eerste hond
b. voor een tweede hond
c. voor een derde hond
d. voor een vierde hond
e. voor iedere hond boven een aantal van vier
In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting per jaar
voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van
beheer op kynologisch gebied in Nederland, per kennel

€
€
€
€
€
€

75,12
124,08
173,04
222,00
270,96
319,92

3.

Voor belastingbedragen tot maximaal € 10,00 vindt geen invordering plaats.
Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen hondenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag

Artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2.
Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de
loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting voor het
toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de
toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.
3.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in
de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden
overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,--.

Artikel 9 Termijnen van betaling
1.
De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk twee kalendermaanden na de op het aanslagbiljet vermelde dagtekening.
2.
In afwijking van het eerste lid kunnen op verzoek van de belastingplichtige de aanslagen in
zoveel gelijke termijnen als er na de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste twee bedraagt en
maximaal 10, indien aan het navolgende wordt voldaan:
a.
het totaal bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen hondenbelasting of
andere belastingen moet minder zijn dan € 6.400,--;
b.
de verschuldigde bedragen moeten door middel van automatische betalingsincasso van
de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven.
De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de
volgende termijnen telkens een maand later.
3.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding
Bij de invordering van hondenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 12 Overgangsrecht
1.
De ‘Verordening hondenbelasting 2014’ van 5 november 2013 wordt ingetrokken met ingang
van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande
dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede
lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening

gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing
van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding
1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening hondenbelasting 2015’.
Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengelo
in zijn openbare vergadering van 5 november 2014
, voorzitter
, griffier

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
De raad van de gemeente Hengelo
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014;
gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapslasten;
overwegende, dat in afwijking van de regels gesteld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet
1990 gewenst is regels te stellen voor het in het geheel geen dan wel gedeeltelijk verlenen van
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en rechten;
besluit vast te stellen de volgende Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding
Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten wordt geen kwijtschelding verleend:
a.
begraafrechten met uitzondering van jaarlijkse onderhoudsrechten;
b.
bijdrage Bedrijfsinvesteringzone;
c.
haven-, kade- en opslaggeld;
d.
leges;
e.
hondenbelasting;
f.
marktgelden;
g.
parkeergelden;
h.
precariobelasting;
i.
rioolaanleg- en aansluitgeld;
j.
rioolheffing, genoemd in artikel7, lid 2 van de verordening, voor het aantal kubieke meters
water boven 500m³;
k.
afvalstoffenheffing, genoemd in Hoofdstuk 2 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Reinigingsheffingen;
l.
reinigingsrechten, genoemd in Hoofdstuk 4 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Reinigingsheffingen;
m. toeristenbelasting.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding
1.
Bij de invordering van de afvalstoffenheffing genoemd in Hoofdstuk 1 van de Tarieventabel
behorende bij de Verordening Reinigingsheffingen 2015 wordt kwijtschelding verleend van het in te
vorderen bedrag, met dien verstande dat de maximale kwijtschelding € 244,94 bedraagt.
2.
Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen wordt volledige kwijtschelding verleend
van het in te vorderen bedrag.
3.
Bij de invordering van de rioolheffing wordt alleen kwijtschelding verleend van het bepaalde in
artikel 7, lid 2, sub b, van die verordening, voor het aantal kubieke meters water tot en met
500m³.
4.
Bij de invordering van de begraafrechten wordt alleen kwijtschelding verleend voor de jaarlijkse onderhoudsrechten.

Artikel 3 Verruimde kwijtschelding
1.
Bij de invordering van de afvalstoffenheffing, genoemd in Hoofdstuk 1 van de Tarieventabel
behorende bij de Verordening Reinigingsheffingen 2014, de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing, voor het bepaalde in artikel 7, lid 2, onder a van die verordening en de begraafrechten
voor de jaarlijkse onderhoudsrechten, vindt ten aanzien van kwijtschelding het bepaalde in Hoofdstuk 2, artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toepassing met dien verstande,
dat de kosten van bestaan als bedoeld in artikel 16 van de genoemde uitvoeringsregeling, worden
vastgesteld op 100 percent van de genormeerde bijstandsuitkering.

2.
Bij de kwijtschelding van de in het eerste lid genoemde belastingen wordt voor echtgenoten,
voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder, die 65 jaar of ouder zijn, het percentage voor
de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de toepasselijke netto AOWbedragen, berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding
gemeentelijke en waterschapsbelastingen.
3.
Bij de kwijtschelding van de in het eerste lid genoemde belastingen worden overeenkomstig
het bepaalde in artikel 28, lid 3, van de Uitvoeringsregeling als uitgaven mede in aanmerking genomen de de netto kosten van kinderopvang.
4.
Ter beoordeling van de aanvraag om kwijtschelding vindt een toets plaats aan de hand van
hetgeen bepaald is in artikel 12 van de Uitvoeringsregeling Invorderingwet 1990.
5.
Aan een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent wordt alleen
kwijtschelding verleend voor de privébelastingen, d.w.z. voor die belastingen die worden geheven
voor de woning.

Artikel 4 Wijze van aanvraag kwijtschelding
Voor de aan vraag om kwijtschelding dient gebruik te worden gemaakt van het door de gemeenteambtenaar belast met invordering van gemeentelijke belasting, als bedoeld in artikel 232, vierde
lid 2, onder b, van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar), vastgestelde aanvraagformulier met
de daarbij behorende toelichting.

Artikel 5 Termijnen
1.
Een verzoek om kwijtschelding wordt binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag, waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd, bij de gemeente ingediend.
2.
Verzoeken om kwijtschelding die na afloop van deze termijn worden ingediend, worden
ambtshalve in behandeling genomen, met als voorwaarde dat er geen kwijtschelding kan worden
aangevraagd indien het bedrag van de aanslag op het moment van aanvragen van kwijtschelding
al minimaal 3 maanden geleden is betaald.

Artikel 6 Overgangsrecht
1.
De kwijtscheldingsverordening 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 7 genoemde datum van ingang van de verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op
ingediende verzoeken die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 7 genoemde
datum van ingang van de verordening, blijft de in het eerste lid genoemde regeling gelden voor de
in de tussenliggende periode ingediende verzoeken.

Artikel 7 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 8 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015”.
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2014.
, voorzitter
, griffier

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld
2015 (Verordening marktgeld 2015)
De raad der gemeente Hengelo;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2015

(Verordening marktgeld 2015)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a.
markt : de warenmarkt, die op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden;
standplaats : de op en voor de duur van de markt door het college van burgemeester en
b.
wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;
c.
vaste plaats : een standplaats, die tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld aan de
vergunninghouder;
d.
dagplaats : een standplaats, die per dag ter beschikking wordt gesteld;
e.
vergunninghouder : een ieder aan wie door het college van burgemeester en wethouders
is toegestaan om gedurende een marktdag een vaste standplaats in te nemen;
f.
maand : kalendermaand;
g.
week : periode van zeven achtereenvolgende dagen beginnende met de maandag;
h.
dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur waarbij een gedeelte van een dag als een
hele dag wordt aangemerkt;
i.
strekkende meter tarief : het tarief voor een standplaats met een diepte van maximaal 4
strekkende meters;
j.
frontbreedte : de lengte aan de voorzijde van een standplaats;
k.
promotiegeld : het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor promotionele activiteiten.
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Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het ter beschikking stellen van een
standplaats op een markt als bedoeld in de marktverordening gemeente Hengelo en voor het genot
van de diensten die in verband daarmee worden verleend en voor het genot van door het gemeentebestuur overig verstrekte diensten.

Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig voor het gebruik van een marktplaats en voor het genot van de diensten die in
verband daarmee worden verleend is degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief
1.
Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij
deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in deze verordening
bepaalde.
2.
Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een marktdag aangemerkt
als een gehele marktdag.

Artikel 5 Belastingtijdvak
1.
Indien voor een standplaats een vergunning wordt afgegeven, dan is het belastingtijdvak
de periode waarvoor een vergunning voor een standplaats geldt, met dien verstande dat bij een
vergunning voor meer dan een jaar het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.
2.
Het marktgeld voor een dagplaats wordt per dag geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing
Het marktgeld wordt geheven:
a.
bij wege van aanslag indien het een vaste plaats betreft;
b.
bij wege van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder
mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur in de overige gevallen.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.
In de gevallen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, is het marktgeld verschuldigd bij de
aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is het naar jaartarieven geheven marktgeld verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak
verschuldigde rechten als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak door intrekking van de vergunning eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor het naar jaartarieven geheven marktgeld
voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde marktgeld als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
4.
Indien de belastingplichtige aantoont dat hij ten gevolge van overmacht gedurende een
aaneengesloten periode van tenminste 4 opeenvolgende weken de ter beschikking gestelde plaats
niet heeft kunnen innemen en hij gedurende die periode de standplaats niet door een ander heeft
laten innemen, wordt op zijn schriftelijk met redenen omkleed verzoek aan de in artikel 232, vierde
lid, onderdeel a van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar ontheffing verleend over elke
volle 4 opeenvolgende weken waarin van de vaste plaats geen gebruik kan worden gemaakt.
5.
In de gevallen, anders dan die bedoeld in artikel 5, lid 1, is het marktgeld verschuldigd bij
aanvang van het gebruik van de marktplaats.

Artikel 8 Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld
worden betaald ingeval:
a.
bij wege van aanslag wordt geheven, binnen een maand na de dagtekening van de aanslag;
b.
bij wege van mondelinge of schriftelijke kennisgeving wordt geheven als bedoeld in artikel
6, op het moment van het doen of uitreiken van de kennisgeving.
2.
In afwijking van het eerste lid, onder a, kunnen op verzoek van belastingplichtige de aanslagen in zoveel gelijke termijnen als er na de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in
het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste twee bedraagt en maximaal 10, indien de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven.
3.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde
termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van de krachtens deze verordening geheven rechten wordt geen kwijtschelding
verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 11 Overgangsrecht
1.
De ‘Marktgeldverordening 2014’ van 5 november 2013 wordt ingetrokken met ingang van
de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12,
tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de
heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 13 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Marktgeldverordening 2015’.
Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengelo
in zijn openbare vergadering van 5 november 2014
, voorzitter
, griffier

Tarieventabel 2015
bij de Marktgeldverordening van de gemeente Hengelo

Algemeen
1.
Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze
verschuldigd is (hoofdstuk 1.2.1 tot en met 1.4.1.4).
2.
Maatstaf van heffing is het langs de grond gemeten aantal strekkende meters van de
frontbreedte van de standplaats waarbij een gedeelte van een strekkende meter als een gehele
meter wordt aangemerkt.

Hoofdstuk 1 Standplaatsen
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1
1.2.2.
1.3.
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4

Het recht voor een ter beschikking gestelde standplaats bedraagt per
strekkende meter frontbreedte of gedeelte daarvan:
voor een vaste plaats per jaar
voor een dagplaats per marktdag of een gedeelte daarvan
Onverminderd het bepaalde onder 1.1 bedraagt het promotiegeld:
per jaar per marktdag
voor een dagplaats per marktdag
Het recht voor het gebruik van de elektriciteitsinstallatie bedraagt onverminderd het bepaalde onder 1.1 en 1.2:
voor een vaste plaats per jaar met een vermogen van
20.000 watt (rood 32)
9.976 watt (rood 16, 3 fasen)
3.300 watt (blauw 1)
1.100 watt (blauw 2)
voor een dagplaats per marktdag met een vermogen van
20.000 watt (rood 32)
9.976 watt (rood 16, 3 fasen)
3.300 watt (blauw 1)
1.100 watt (blauw 2)

Behoort bij raadsbesluit van 5 november 2014.
De griffier van de gemeente Hengelo,

€ 81,72
€ 2,38
€ 260,00
€ 5,00

€
€
€
€

2.000,40
999,60
209,52
140,88

€
€
€
€

42,00
22,75
7,56
6,24

Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2015 (Verordening onroerendezaakbelastingen 2015)
De raad van de gemeente Hengelo
Gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014;
Gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;
Besluit vast te stellen de volgende
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015
onroerende-zaakbelastingen 2015)

(Verordening

Artikel 1 Belastingplicht
1.
Onder de naam "onroerende-zaakbelastingen" worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
a.
een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt
recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;
b.
een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende
zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.
2.
Bij de gebruikersbelasting wordt:
a.
gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven
(verder: de gebruiker), aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven
(verder: de gebruikgever); de gebruikgever is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op de
gebruiker;
b.
het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt
als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op
degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.
3.
Voor de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt
recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie
kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom,
bezit of beperkt recht is.

Artikel 2 Belastingobject
1.
Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de
Wet waardering onroerende zaken.
2.
Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in
hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan
wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 3 Maatstaf van heffing
1.
De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende
zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 1.
2.
Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van
hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen
17, 18, 20, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Vrijstellingen
1.
In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten
aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:
a.
voor de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede
begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend
wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te
gebruiken;
b.
glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;
c.
onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met
uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
d.
één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van
het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de daarop voorkomende
gebouwde eigendommen;
e.
natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;
f.
openbare land - en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander
met inbegrip van kunstwerken;
g.
waterverdedigings - en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van
zodanige werken die dienen als woning;
h.
werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool - en ander afvalwater en die worden
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;
i.
werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;
j.
onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke
dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd
zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;
k.
straatmeubilair, waaronder worden begrepen alle zodanig gebouwde eigendommen - niet
zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden,
monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;
l.
plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de
gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen
van zodanige eigendommen die dienen als woning;
m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van delen
van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
2.
De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende
zaken voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente daarvan niet het genot heeft
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.
3.
In afwijking van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 5 Belastingtarieven
1.
a.
b.
1°
2°

De belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.
Het percentage is voor:
bij de gebruikersbelasting
bij de eigenarenbelasting
voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen

0,2651%
0,1518%
0,3312%

2.

Voor belastingbedragen tot maximaal € 10 vindt geen invordering
plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op
een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerendezaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 6

Wijze van heffing

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling
1
De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk twee kalendermaanden na de op het aanslagbiljet vermelde dagtekening.
2
In afwijking van het eerste lid kunnen op verzoek van de belastingplichtige de aanslagen worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste twee
bedraagt en maximaal 10, indien aan het navolgende wordt voldaan:
a
het totaal bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen onroerende zaakbelastingen of andere belastingen moet minder zijn dan € 6.400,--;
b
de verschuldigde bedragen moeten door middel van automatische betalingsincasso van
de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven.
De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de
volgende termijnen telkens een maand later.
3
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen.

Artikel 9 Overgangsrecht
De ‘Verordening onroerende zaakbelastingen 2014’ van 5 november 2013 wordt ingetrokken met
ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 11 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening onroerende zaakbelastingen 2015’.
Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengelo
in zijn openbare vergadering van 5 november 2014
, voorzitter
, griffier

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 (Verordening parkeerbelastingen 2015)
De raad van de gemeente Hengelo;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014;
gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Hengelo 2015
besluit vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 (Verordening parkeerbelastingen 2015)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a.
RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
b.
parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk inof uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de
gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit
doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;
c.
motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van
brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;
d.
houder: degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde
van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden
register van opgegeven kentekens;
e.
parkeerapparatuur: parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale
computer, camera’s en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;
f.
parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven
door middel van parkeerapparatuur;
g.
centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Hengelo een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het
verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of parkeren in parkeergarages.
h.
autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op
grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke
personen uit meer dan één huishouden;
i.
autodateplaats: een parkeerplaats aangewezen voor een motorvoertuig bestemd voor
autodate;
j.
belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van
het RVV 1990, gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990
met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;
k.
vergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- of belanghebbendenplaatsen;
l.
vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is
verleend;
m.
marktvoertuig: een motorvoertuig dat meer dan 6 meter lang is en hoger dan 2,4 meter.
n.
bewonersvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel a van de
Parkeerverordening 2015
o.
bedrijfsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel b van de
Parkeerverordening 2015
p.
autodate-vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel c van de
Parkeerverordening 2015
q.
marktvoertuigvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel d van
Parkeerverordening 2015
r.
bezoekersvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel e van de
Parkeerverordening 2015
s.
algemene vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel f van de
Parkeerverordening 2015

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven:
a.
een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens
deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
b.
een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht
1.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.
2.
Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:
a.
degene die de
belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;
b.
zolang geen
voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder
van het voertuig, met dien verstande dat:
1e.
als een voor
ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten
tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de
houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;
2e.
als blijkt dat
een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als
degene die het voertuig heeft geparkeerd.
3.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de
voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van
het voertuig gebruik heeft gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.
4.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Vrijstellingen
De parkeerbelastingen worden niet geheven ter zake van het parkeren van:
a.
een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek
als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op
grond van die wet vergunning is verleend, gedurende dat gebruik
b.
motorvoertuigen waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is
aangebracht, met uitzondering van de parkeerplaatsen genoemd onder 1.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel,
c.
de parkeerplaatsen op het Mitchamplein en aan de De Wetstraat, die zijn aangewezen als
oplaadplaats voor elektrische auto’s en ook als zodanig worden gebruikt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak
De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing
1.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op
aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in
werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van
de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.
2.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op
aangifte.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het
parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur
geschiedt door het via een telefoon, camera of het internet inloggen op de centrale computer.
2.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de
vergunning wordt verleend.
3.
Indien een vergunning als bedoeld in lid 2 in de loop van het jaar wordt ingetrokken,
wordt naar evenredigheid restitutie van het parkeergeld verleend over het aantal maanden waarin
van de vergunning geen gebruik meer wordt gemaakt, met dien verstande dat de restitutie niet
wordt verleend indien het bedrag daarvan minder dan € 20,- bedraagt.

Artikel 8 Termijnen van betaling
1.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden
betaald bij de aanvang van het parkeren.
2.
In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang
van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon
of internet inloggen op de centrale computer.
3.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2 moet de belasting worden betaald na afloop
van het parkeren, indien de belastingplicht is begonnen door het in werking stellen van de parkeerapparatuur via de camera en is ingelogd op de centrale computer.
4.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden
betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.
5.
Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 9 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen
De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting
bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 10 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling
Niet van toepassing

Artikel 11 Kosten
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a,
bedragen € 59,00.

Artikel 12 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelastingen.

Artikel 14 Overgangsrecht
1.
De ‘Verordening Parkeerbelasting-II 2014’ van 28 oktober 2014 wordt ingetrokken met
ingang van de in artikel 15, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 15,
tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde veror-

dening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de
heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 15 Inwerkingtreding
1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 16 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Parkeerbelastingen 2015’.
Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengelo
in zijn openbare vergadering van 5 november 2014
, voorzitter
, griffier

Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2015 geldend met ingang van 1 januari 2015
I. Plaats
Voor de toepassing van deze tarieventabel wordt uitgegaan van de hierna omschreven gebieden.
Voor het parkeren als bedoeld in artikel 2 geldt als:
Vergunning
gebied
1

Deelgebied

2

3
4

5
6
7

a
b
a
b
c
d
a
b
c

Straatnamen
Burgemeester Jansenplein, Kloosterhof, Langestraat, Bij de Toren, Beursstraat en de langparkeerplaatsen aan de Enschedesestraat, Oldenzaalsestraat, Deldenerstraat (tussen de Oldenzaalsestraat en de Tuindorpstraat),
Marskant, Marssteeg, Willemstraat (tussen de Marskant en Beekstraat),
Brugstraat (tussen de Marskant en Beekstraat), Spoorstraat, Industrieplein,
Parallelweg L.S., Gieskestraat, Trijpstraat, Veloursstraat, Wolter ten Catestraat, Prins Bernardplantsoen, B.P. Hofstedestraat, Bataafse Kamp, parkeerterrein Enschedesestraat, Drienerstraat (tussen de Smutsstraat en
Wolter ten Catestraat), Smutsstraat, De Wetstraat
Bornsestraat (tussen de Oldenzaalsestraat en de Beukweg), Tuindorpstraat
(tussen het spoor en de Deldenerstraat), Dorpsmatenstraat (tussen de
Marskant en de Prinses Beatrixstraat), Prinses Beatrixstraat, parkeerterrein
Marskant, parkeerterrein Eikstraat, Sherwood Rangers, Bevrijderslaantje,
Heemafstraat
Parkeerterrein Drienerstraat
Parkeerterrein hoek Enschedesestraat/Wolter ten Catestraat
Parkeerterrein Mitchamplein
Parkeerterrein Ir. M. Schefferlaan
Parkeerterrein Wolter ten Catestraat
Parkeerterrein Sherwood Rangers
Willem van Otterloostraat, oneven nummers: 1 tot en met 11, parkeerterrein Molenborg (Oude Molenweg)
Coldstream
Willem de Clerqstraat, Nachtegaalspad
Sumatrastraat
Parkeergarage B.P. Hofstedestraat

II Tarieven
Artikel 1
Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de verordening bedraagt:
1.1
op alle parkeerplaatsen in gebied 1, 2, 3, 4 en 6 met de maximale parkeertijd van 3 uur
1.1.1
per periode van 60 minuten
€ 1,90
dan wel per periode van 3 minuten of gedeelte daarvan
€ 0,10
1.2
in gebied 2 de 2 parkeerplaatsen voor de Rabobank aan de Marskant
€ 0,90
met de maximale parkeertijd van 30 minuten, voor de periode van 30
minuten
1.2.1
dan wel per periode van 5 minuten of gedeelte daarvan
€ 0,10
1.3
op alle parkeerplaatsen in gebied 7 met een onbeperkte parkeertijd per
€ 1,90
periode van 60 minuten
1.3.1
dan wel per periode van 3 minuten of gedeelte daarvan
€ 0,10
1.4
In gebied 7 in de parkeergarage aan de BP Hofstedestraat, waarvoor
€ 9,90

1.5

1.6

1.7

geen maximale parkeertijd geldt, is het tarief per dag maximaal
In de gebieden 3 en 4 op de parkeerterreinen Drienerstraat, Enschedesestraat, Ir. M. Schefferlaan, Mitchamplein, Wolter ten Catestraat en
Sherwood Rangers waarvoor een maximale parkeertijd van 24 uur
geldt, is het tarief per dag maximaal
Voor het parkeren van voertuigen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a,
op alle, met uitzondering van de plaatsen genoemd in 1.3 binnen het
gefiscaliseerd gebied gelegen parkeerplaatsen, kan met een geldige
gehandicapten parkeerkaart geparkeerd worden tegen een tarief van
In gebied 7 in de parkeergarage aan de BP Hofstedestraat, waarvoor
geen maximale parkeertijd geldt, is het tarief tussen 18.00 en 04.59
uur van de daarop volgende dag maximaal

€ 7,60

€ 0,00

€ 3,00

Artikel 2 (bewonersvergunning)
Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening
bedraagt:
2.1
Voor plaatsen gelegen in gebied 1, 2, 3, 4 en 7 die als zodanig worden
aangeduid door bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990 en BW111.
(borden betaald parkeren)
2.1.1
per jaar
€ 134,00
2.1.2
per maand of gedeelte daarvan
€ 12,00
2.2
voor plaatsen gelegen in deelgebied 6 a,b en c die als zodanig worden
aangeduid door bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990 en BW111.
(borden betaald parkeren)
2.2.1
per jaar (voor de eerste auto)
€ 67,00
2.2.2
per maand of gedeelte daarvan
€ 6,00
2.2.3
per jaar (voor de tweede en volgende auto)
€ 134,00
2.2.4
per maand of gedeelte daarvan
€ 12,00
2.3
Voor plaatsen gelegen in gebied 5, die als zodanig worden aangeduid
door bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990 en BW111.(borden betaald
parkeren)
2.3.1
per kalenderjaar
€ 36,00
2.3.2
per maand
€ 3,00
2.3.3
Indien de aanvraag tot het verlenen van een bewonersvergunning aan
€ 10,00
de balie wordt gedaan, wordt het tarief verhoogd met

Artikel 3 (bezoekersvergunning)
Het tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening bedraagt:
3.1
voor plaatsen gelegen in gebied 6 die als zodanig worden aangeduid
door bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990 en BW111. (borden betaald
parkeren)
3.1.0
per vergunning, voor zover er aan de aanvrager reeds één vergunning
€ 5,00
verstrekt is
3.1.1
per uur
€ 0,20
3.1.2
met een maximum van
€ 100,00

Artikel 4 (algemene vergunning)
Het tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening bedraagt:
4.1
voor plaatsen gelegen in gebied 4 en 6 die als zodanig worden aangeduid door bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990 en BW111. (borden
betaald parkeren)
4.1.1
per jaar
€ 150,00
4.1.2
per maand of gedeelte daarvan
€ 12,50
4.2
voor plaatsen gelegen in gebied 1, 2, 3, 4 en 7 die als zodanig worden
aangeduid door bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990 en BW111. (borden betaald parkeren)
4.2.1
per maand of gedeelte daarvan
€ 62,60
4.2.2
Indien de aanvraag tot het verlenen van een algemene vergunning aan
€ 10,00
de balie wordt gedaan, wordt het tarief verhoogd met

Artikel 5 (marktvoertuig-vergunning)
Het tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening bedraagt:
5.1
voor een vergunning voor het parkeren van marktvoertuigen op een
€ 113,25
daartoe bijzonder ingericht parkeerterrein voor 1 dag per week, per jaar
of gedeelte daarvan
5.1.1
per maand of gedeelte daarvan
€ 9,50
5.2
Voor een vergunning voor het parkeren van marktvoertuigen op een
€ 226,50
daartoe bijzonder ingericht parkeerterrein voor 2 dagen per week, per
jaar of gedeelte daarvan
5.2.1
per maand of gedeelte daarvan
€ 19,00

Artikel 6 (bedrijfsvergunning)
Het tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening bedraagt:
6.1
voor plaatsen gelegen in gebied 6 die als zodanig worden aangeduid
door bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990 en BW111. (borden
betaald parkeren)
6.1.1
per jaar
€ 150,00
6.1.2
per maand of gedeelte daarvan
€ 12, 50
Behorende bij raadsbesluit van 5 november 2014,
De griffier,

Verordening op de heffing en de invordering van
precariobelasting 2015
(Verordening precariobelasting 2015)
De raad van de gemeente Hengelo;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014;
gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2015
lasting 2015)

(Verordening precariobe-

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a.
dag : een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur;
b.
week : een periode van zeven achtereenvolgende dagen;
c.
maand : een kalendermaand;
d.
kwartaal : periode van drie achtereenvolgende maanden in één jaar, niet vallende in het zomerseizoen;
e.
zomerseizoen : periode van negen maanden, ingaande op 1 maart en eindigende op 30 november daaropvolgend;
f.
jaar : een kalenderjaar;
g.
automaten : toestellen die in werking treden bij inwerping van munt, c.q. munten;
h.
vergunning : een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie
opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben;
i.
terras : een gelegenheid waar eet- en drinkwaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt;
j.
evenemententerras : een terras dat niet behoort tot het reguliere terras en alleen tijdens evenementen door de afgifte van een deelvergunning in gebruik mag worden genomen;
k.
tappunt : een bar, carrousel of vergelijkbaar object voor het schenken en verkopen van dranken. Voor het gebruik van een tappunt op gemeentegrond, buiten een vergund terras of evenemententerras, moet een vergunning zijn afgegeven;
l.
voorwerpen op een terras : banken, tafeltjes, stoelen, windschermen, parasols, bloemen- en
plantenbakken en andere voorwerpen ter aankleding van een terras;
m. onroerende zaak : een onroerende zaak, als bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken;
n.
luifel : uitstek, overstek; uitbouw aan de gevel, afdak. Onder luifel worden mede begrepen
luifeldak (= dak, buiten een gebouw aan een der muren bevestigd en verder niet ondersteund) en
luifelcordonband (= gevelversiering)";
o.
overbouwing : gebouwde overkapping welke niet noodzakelijk aan een onroerende zaak is
bevestigd;
p.
vestiging : een onroerende zaak die als bedrijf wordt gebruikt;
q.
standplaats : het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te
koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.
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Artikel 2
Belastbaar feit
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of
genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3
Belastingplicht
1.
De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op
of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond aanwezig zijn.
2.
In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft
verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.
3.
Behoudens het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel wordt de precariobelasting
voor automaten geheven van de feitelijk gebruiker van de onroerende zaak waaraan de voorwerpen zijn bevestigd.

Artikel 4
Vrijstellingen
De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:
a.
voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst
bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft op
grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke
vergoeding is overeengekomen;
b.
voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt
recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;
c.
voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift, een overeenkomst, concessie of anderszins rechtens moeten worden gedoogd;
d.
voorwerpen, welke uitsluitend voorzien in een algemeen belang dan wel worden gebezigd voor
activiteiten met een politiek, godsdienstig, sociaal of weldadig doel en welke niet worden geëxploiteerd tegen betaling;
e.
deuren, welke krachtens een wettelijk voorschrift naar buiten moeten openslaan;
f.
afvoerbuizen van hemelwater, welke aan een gebouw zijn aangebracht en niet meer dan 0,15
meter buiten de gevel uitsteken
g.
buizen in de grond, tot lozing van fecaliën, huishoud- of hemelwater;
h.
voorwerpen op de openbare weg met kleinschalige niet commerciële buurtactiviteiten;
i.
wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en
van andere overeenkomstige instellingen;
j.
niet als reclamevoorwerpen aan te merken bloemen- of plantenbakken.
k.
borden - plat tegen de gevel bevestigd - die geen grotere frontoppervlakte hebben dan O,30
m2, waarbij de langste zijde niet uitgaat boven 1 strekkende meter en welke de naam en verdere
bijzonderheden vermelden van beroep of bedrijf van de persoon of onderneming, welke in de onroerende zaak, waartegen die borden zijn aangebracht, woont, is gevestigd of waar het beroep of
bedrijf wordt uitgeoefend;
l.
borden tot verhuur of verkoop van onroerende zaken, in het geval deze borden aan de te verhuren of te verkopen onroerende zaken zijn bevestigd;
m. brievenbussen;
n.
een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als
bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op
grond van die wet vergunning is verleend.

Artikel 5
Maatstaf van heffing en belastingtarief
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze
verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening
bepaalde.

Artikel 6
Berekening van de precariobelasting
1.
Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel
genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.
2.
Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de
oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.
3.
De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de
twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.
4.
Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de
berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij
blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval
bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.
5.
Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn
opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.
6.
In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:
a.
indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is
opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;
b.
indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of
weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.
7.
Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of
een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

Artikel 7
Belastingtijdvak
1.
In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het
voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond,
is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij
een kalenderjaar-overschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is
aan het kalenderjaar.
2.
In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8
Wijze van heffing
1.
De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.
2.
In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven
door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving
waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door
toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9
Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.
De naar jaartarieven geheven precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2.
In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het
einde van het belastingtijdvak.
3.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar de jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak
verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
4.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op
ontheffing:
a.
voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van
de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
b.
voor de naar zomerseizoen geheven precariobelasting voor zoveel negende gedeelten van de
voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10
Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting
worden betaald ingeval:
a.
bij wege van aanslag wordt geheven, binnen een maand na de dagtekening van de aanslag;
b.
bij wege van mondelinge of schriftelijke kennisgeving wordt geheven als bedoeld in artikel 8, op het moment van het doen of uitreiken van de kennisgeving.
2.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 11
Kwijtschelding
Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12
Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 13
Overgangsrecht
1.
De Verordening Precariobelasting 2014 van 5 november 2013 wordt ingetrokken met ingang
van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande
dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede
lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening
gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing
van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14
Inwerkingtreding
1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 15
Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening Precariobelasting 2015.
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2014.
, voorzitter
, griffier

Tarieventabel 2015
behorende bij de 'Verordening precariobelasting 2015'.

Hoofdstuk 1 Algemeen
1.1
1.1.1.
1.1.2
1.1.3

Het tarief bedraagt voor het uitstallen van al dan niet ten verkoop
aangeboden zaken op een grondoppervlakte boven het aantal van 6
m2
per m2, per week
per m2, per maand
per m2, per jaar

€ 2,02
€ 6,52
€ 78,24

Hoofdstuk 2 Bouwmaterialen en dergelijke
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Het tarief bedraagt voor het hebben van steigerwerken, stortkokers of
bouwketen, daaronder begrepen zaken en materialen in verband met
genoemde voorwerpen:
per m2, per dag
per m2, per week
per m2, per maand
per m2, per jaar

€
€
€
€

0,30
2,02
6,52
78,24

Hoofdstuk 3 Installaties voor het al dan niet automatisch aftappen van motorbrandstoffen, olie en gas
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

Het tarief bedraagt voor het hebben van:
en al dan niet automatische aftapinrichting voor benzine, olie, gas en
dergelijke
een tank voor opslag van benzine, olie, gas en dergelijke, met eventueel daarbij behorende leidingen en vulput, evenwel met uitzondering
van die genoemd in onderdeel 3.1.3
een bovengrondse tank voor opslag van benzine, olie, gas en dergelijke
een vulput voor benzine, olie, gas en dergelijke voor zover niet behorende tot onderdeel 3.1.2
een pompperron, behorende bij een aftapinrichting
een bedieningshuis bij een aftapinrichting
een luifel, per m2 horizontale oppervlakte, per jaar

€ 430,08
€ 430,08
€ 215,04
€ 53,76
€ 107,52
€ 430,08
€ 39,12

Hoofdstuk 4 Standplaatsen
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2

Het tarief bedraagt voor het hebben van een standplaats per jaar:
voor een maandag, dinsdag of woensdag
voor een donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag
Het tarief bedraagt voor het hebben van een standplaats per dag
voor elke volgende maandag, dinsdag of woensdag
voor elke volgende donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag

€
€
€
€
€

576,00
863,00
53,70
18,75
27,95

Hoofdstuk 5 Automaten
5.1
5.1.1
5.1.2

Het tarief bedraagt voor het hebben van een automatisch verkoop-,
weeg-, speel- of ander toestel, per jaar:
indien bevestigd aan een gevel per toestel
indien geplaatst op openbare gemeentegrond per 0,5 m2 ingenomen
grondoppervlakte

€ 19,56
€ 39,12

Hoofdstuk 6 Luifels/overbouwing
6.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van een luifel of een overbouwing
aan een vestiging met een overstek van meer dan 0,3 meter uit de
gevel, anders dan in onderdeel 3.1.7 per jaar:
voor elke m2 horizontale oppervlakte

6.1.1

€ 39,12

Hoofdstuk 7 Terrassen
7.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen op of boven een terras per
m2 ingenomen oppervlakte:
in gein gebied A
bied B
per zomerseizoen (maart t/m nov)
€ 50,40
€ 37,80
per maand
€ 5,60
€ 4,15
Gebied A is het horecaconcentratiegebied, begrensd door Stationsplein, Prins
Bernhardplantsoen, Wolter ten Catestraat, Drienerstraat, De Wetstraat, Wemenstraat, Oldenzaalsestraat, Deldenerstraat, Marskant, Spoorstraat.
Onroerende zaken gelegen aan de buitenkant (met name Langestraat, Willemstraat, Pastoriestraat, Stationsplein en Marskant) van dit gebied behoren tot
gebied B .
Gebied C is het gebied gelegen buiten het horecaconcentratiegebied (gebied
A).
Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen op of boven een evenemententerras per m2 vergund oppervlakte per dag:
U

7.1.1
7.1.2
7.2.1
7.2.2

25T

25T

7.2.3
7.3

25T

U

in gebied C
€ 25,20
€ 2,80
U

25T

25T

25T

€ 5,75

Hoofdstuk 8 Telefooncellen
8.1
8.1.1
8.1.2

Het tarief bedraagt voor het hebben van:
een telefooncel, per jaar, per telefooncel
een telefooncel, in afwijking van een telefooncel genoemd in onderdeel 8.1.1, bestaande uit een afgeschermd toestel bevestigd aan een
gevel of paal, per jaar, per telefooncel

€ 39,12
€ 19,56

Hoofdstuk 9 Tappunten
9.1
9.1.1

Het tarief bedraagt voor het hebben van:
een tappunt, per dag, per tappunt

Behoort bij raadsbesluit van 5 november 2014.
De griffier van de gemeente Hengelo,

€ 67,60

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015 (Verordening reinigingsheffingen 2015)
De raad van de gemeente Hengelo;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014;
gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b en 156, eerste en tweede lid,
aanhef en onderdeel h van de Gemeentewet en artikel 15:33 van de Wet milieubeheer;
besluit vast te stellen de volgende
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015
(Verordening reinigingsheffingen 2015)

Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1 Inleidende bepaling
Krachtens deze verordening worden geheven:
a.
afvalstoffenheffing;
b.
reinigingsrechten.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a.
Perceel :
1.
de onroerende zaak, bedoeld in Hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;
2.
een binnen de gemeente gelegen roerende zaak;
3.
een gedeelte van een roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
4.
een samenstel van twee of meer roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten
daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en, naar de omstandigheden beoordeeld,
bij elkaar behoren;
5.
het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak,
van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.
b.
Gebruik maken in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing : gebruik maken in de zin van artikel 15.33
Wet milieubeheer;
c.
G.F.T.- afval : groente-, fruit- en tuinafval;
d.
Huishoudelijk restafval : afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen als bedoeld in artikel 3 eerste onder a t/m r van de Afvalstoffenverordening;
e.
Container : de vanwege de gemeente uitgezette ophaalbakken, onderverdeeld in de verschillende volumina;
f.
Verzamelcontainer : de vanwege de gemeente geplaatste verzamelcontainers, die kunnen
worden ontsloten door de Milieupas;
g.
Grove huishoudelijke afvalstoffen : huishoudelijke restafvalstoffen die met enige regelmaat in
een huishouden vrij komen, doch die te groot en/of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als andere
huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst te worden aangeboden;
h.
Grof tuinafval : tuinafval, dat met enige regelmaat in een huishouden vrij komt, doch dat te
groot en/of te zwaar is om op dezelfde wijze als g.f.t.-afval aan de inzameldienst te worden aangeboden;
i.
Milieupas : de vanwege de gemeente verstrekte pas, met daaraan een bepaald gekoppeld
tegoed, ten behoeve van de ontdoening van afvalstoffen.
25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing
Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit
1.
Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel
15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).
2.
De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel
wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Belastingplicht
1.
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel
ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot
het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
2.
De belasting voor het achter laten van afvalstoffen op het Milieupark aan de Wegtersweg
wordt geheven van degene die de afvalstoffen achter laat.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1.
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de hoofdstukken 1 en 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.
2.
Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar
Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing
1.
De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.
2.
De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van een
mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.
3.
Als contante betaling van de rechten genoemd in hoofdstuk 2 wordt mede begrepen een
rechtsgeldige ondertekende eenmalige incasso machtiging of een afschrijving op de Milieupas.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.
De belasting bedoeld in Hoofdstuk 1, onderdeel 1.1 en 1.2, van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2.
De belasting bedoeld in Hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de
dienstverlening.
3.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in
Hoofdstuk 1, onderdeel 1.1, van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van
de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht,
nog volle kalendermaanden overblijven.
4.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als bedoeld in
Hoofdstuk 1, onderdeel 1.1, van de tarieventabel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. De aanspraak op ontheffing bestaat niet, indien het
bedrag van de ontheffing minder dan € 10,-- bedraagt.
5.
Het vierde en vijfde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt en van hetzelfde inzamelmiddel
gebruik blijft maken.

Artikel 9 Termijnen van betaling
1.
De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk twee kalendermaanden na de op het aanslagbiljet vermelde dagtekening.
2.
In afwijking van het eerste lid kunnen op verzoek van de belastingplichtige de aanslagen worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste twee
bedraagt en maximaal 10, indien aan het navolgende wordt voldaan:
a.
het totaal bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing of
andere belastingen moet minder zijn dan € 6.400,--;
b.
de verschuldigde bedragen moeten door middel van automatische betalingsincasso van
de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven.
De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de
volgende termijnen telkens een maand later.
3.
De in artikel 7 tweede lid bedoelde gedagtekende kennisgevingen moeten worden betaald:
a.
ingeval van uitreiking van de kennisgeving: op het tijdstip van uitreiking;
b.
ingeval van toezending van de kennisgeving: binnen vijf dagen na de dagtekening.
4.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde
termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding
Kwijtschelding van de belasting vindt plaats op basis van de Kwijtscheldingsverordening.

Artikel 10a Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het na afloop van het kalenderjaar wijzigen van de hoogte van het in
onderdeel 1.1.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde tarief, indien deze
bij de vaststelling van de jaarrekening € 10,-- of meer te hoog blijkt te zijn vastgesteld.

Hoofdstuk III Reinigingsrechten
Artikel 11 Belastbaar feit
Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven zowel voor het genot van door het
gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde
gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 12 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst
wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 13 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1.
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.
2.
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 14 Belastingjaar
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 15 Wijze van heffing
De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag, gedagtekende bon, nota of andere schriftuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld.
Als contante betaling van de rechten genoemd in hoofdstuk 4 wordt mede begrepen een rechtsgeldige ondertekende eenmalige incasso machtiging.

Artikel 16 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor
de jaarlijks verschuldigde rechten
1.
De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het
belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar,
na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat
jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 17 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing van de overige rechten
De rechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de
dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 18 Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het reinigingsrecht
worden betaald ingeval:
a.
bij wege van aanslag wordt geheven, binnen een maand na de dagtekening van de aanslag;
b.
bij wege van mondelinge of schriftelijke kennisgeving wordt geheven als bedoeld in
artikel 8, op het moment van het doen of uitreiken van de kennisgeving.
2.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 19 Kwijtschelding
Op voet van artikel 26 van de Invorderingswet 1990 wordt geen kwijtschelding van dit recht verleend.

Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen
Artikel 20 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.

Artikel 21 Overgangsrecht
1.
De ‘Verordening reinigingsheffingen 2014’ van 5 november 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 22, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 22, tweede
lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening
gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing
van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 22 Inwerkingtreding
1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 23 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening reinigingsheffingen 2015’.

Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengelo
in zijn openbare vergadering van 5 november 2014
, voorzitter
, griffier

Tarieventabel 2015
behorende bij de ‘Verordening reinigingsheffingen 2015’.

Algemeen
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing
1.0
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2

De belasting wordt per perceel berekend naar een vast tarief (onderdeel 1.1), verhoogd met één of meer gedifferentieerde tarieven (onderdeel 1.2)
Vast deel :
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar voor het periodiek
verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen
De belasting bedoeld in onderdeel 1.1.1 wordt vermeerderd voor het
op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later
aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van
een extra container, per container met
Indien het vuilaanbod niet in overeenstemming met onderdeel 1.2.
individueel wordt geregistreerd, dan wel indien op andere wijze dan
via mini-containers, afvalbakken of verzamelcontainers huishoudelijk
restafval en/of G.F.T.-afval ter inzameling aan de inzameldienst wordt
aangeboden bedraagt, ongeacht het werkelijke vuilaanbod en de wijze
van inzameling de belasting per perceel per belastingjaar
Variabel deel :
Aanbieding van mini-containers en afvalbakken :
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting
per aanbieding van:
een container van 240 liter, bestemd voor huishoudelijk restafval
een container van 140 liter, bestemd voor huishoudelijk restafval
een container van 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval
een container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval
Bij het gebruik van verzamelcontainers :
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting
per aanbieding van huishoudelijk restafval:
bij een inwerptrommel van 30 liter
bij een inwerptrommel van 60 liter
25T

25T

25T

1.2.5.1
1.2.5.2

€ 244,94

U

U

1.2.5

€ 30,00

25T

U

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

€ 137,04

€
€
€
€

9,95
5,80
2,00
1,20

U

€ 1,00
€ 2,00

Hoofdstuk 2 Maatstaven en overige tarieven huishoudelijke afvalstoffen
2.0
2.0.1
2.0.2
2.1
2.1.1

Algemene bepalingen :
Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk 1 zijn tevens de in dit hoofdstuk genoemde tarieven van toepassing.
In het geval dat een bon, nota of ander schriftuur moet worden toegezonden, wordt hiervoor aan administratiekosten in rekening gebracht
Achterlaten afvalstoffen op het Milieupark :
Het tarief voor het met gebruik van een verstrekte Milieupas achterlaten van (grove) huishoudelijke restafvalstoffen waaronder ook wordt
begrepen asbesthoudend afval voor zover geen sloopmelding wordt
overlegd, en puin op een daartoe van gemeentewege ter beschikking
gestelde plaats bedraagt per kilogram
25T

25T

25T

€ 7,00

25T

€ 0,15

2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2

2.3
2.3.1a

2.3.1b
2.3.2

Het tarief voor het met gebruik van een verstrekte Milieupas achterlaten van (grof) tuinafval, oud papier, karton, textiel, glas, asbesthoudend afval indien een sloopmelding wordt overlegd, metalen, klein
chemisch afval, electrische - en electronische apparatuur, mits gescheiden en op voorgeschreven wijze aangeboden, op de daartoe aangewezen inzamelplaatsen op een door de gemeentewege ter beschikking gestelde plaats bedraagt per kilogram
De in onderdeel 2.1.1 en 2.1.2 vermelde tarieven zijn niet verschuldigd voor zover het aantal achtergelaten kilo’s afvalstoffen kunnen
worden afgeschreven van het tegoed op de Milieupas. Voor zover er
geen tegoed op de Milieupas (meer) aanwezig is, zijn de in onderdeel
2.1.1 en 2.1.2 vermelde tarieven verschuldigd.
Het tarief voor het verstrekken van een vervangende Milieupas bij
bijvoorbeeld diefstal of verlies bedraagt
Wisseling container-volume :
Indien een belastingplichtige van de gemeente wisselt van containervolume, dan bedragen de kosten voor de omwisseling door Twente
Milieu van één of twee containers, per keer
Indien een nieuw ingezetene van de gemeente als belastingplichtige
wordt aangemerkt, kan hij gedurende een periode van drie maanden
nadat de belastingplicht is ontstaan, kosteloos één maal van container-volume wisselen. Nadien is het onder 2.2.1 vermelde tarief van
toepassing.
Op aanvraag inzamelen van afvalstoffen :
De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke restafvalstoffen en puin bedraagt per aanvraag op de door gemeente Hengelo vastgestelde werkdagen tijdens kantooruren een vast
bedrag per keer dat het perceel wordt bezocht van
Vermeerderd met een bedrag voor elke kilogram of gedeelte daarvan
met
De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grof tuinafval, metalen en grote electrische - en electronische apparatuur bedraagt per
keer op de door gemeente Hengelo vastgestelde werkdagen tijdens
kantooruren een vast bedrag van:
25T

nihil

€ 10,00

25T

25T

€ 28,50

25T

€ 22,50

€ 0,15
€ 22,50

Hoofdstuk 3 Maatstaven en tarieven jaarlijkse reinigingsrechten
In Hengelo niet van toepassing

Hoofdstuk 4 Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten
Het recht bedraagt voor:
4.1.a
Het ledigen van beerputten of septictanks, en het verwijderen van de
daarin verzamelde afvalstoffen, per rit van de tankwagen tot een hoeveelheid van 3 kubieke meter of een gedeelte daarvan
4.1.b
Vermeerderd met een bedrag voor elke volgende kubieke meter of
een gedeelte daarvan
4.2.a
Het ledigen van andere dan beerputten of septictanks door middel van
een kolkenzuiger, inclusief bedienend personeel per kwartier of een
gedeelte daarvan een vast bedrag van
4.2.b
Vermeerderd voor elke halve kubieke meter of gedeelte daarvan
(stortrecht) met
4.3
Het ontsmetten van wespennesten en het verwijderen van overig ongedierte
4.4
Het wegen van goederen op de weegbrug, per weging
4.5
Ingeval de bon, nota of andere schriftuur moet worden toegezonden
dan worden hiervoor aan administratiekosten in rekening gebracht
Behoort bij raadsbesluit van 5 november 2014
De griffier,

€ 156,00
€ 67,25
€ 34,80
€ 88,00
€ 54,00
€ 7,20
€ 7,00

Verordening op de heffing en de invordering van rioolaanlegen aansluitgeld 2015 (Verordening rioolaanleg- en aansluitrecht 2015)
De raad van de gemeente Hengelo,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2014;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende
Verordening op de heffing en de invordering van rioolaanleg- en aansluitgeld 2015
rioolaanleg- en aansluitrecht 2015)

(Verordening

Artikel 1 Begripsomschrijving
Deze verordening verstaat onder:
a.
uitlegger: een buisleiding vanaf een aanwezige rioolleiding tot en met het ontstoppingsstuk
nabij de perceelsgrens van het aan te sluiten eigendom;
b.
aansluiting: de verbinding tussen het rioolstelsel van het eigendom en de uitlegger waardoor
lozing op het gemeentelijk rioolnet mogelijk wordt;
c.
gesloten bestrating: een straatbedekking bestaande uit een asfalt- of betonlaag;
d.
open bestrating: elke andere straatbedekking dan een gesloten bestrating.

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘rioolaanleg- en aansluitgeld’ worden rechten geheven voor het van gemeentewege
aanleggen van een rioolleiding en het tot stand brengen van een aansluiting van een eigendom op
het gemeentelijk rioolnet.

Artikel 3 Belastingplicht
De rechten wordt geheven van degene die de dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve
een dienst is verleend als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Ontstaan van de belastingschuld
De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 5 Tarief
De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Vrijstellingen
De rechten worden niet geheven voor het aansluiten van:
a.
eigendommen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt
recht is en die uitsluitend voor de publieke dienst worden gebezigd;
b.
eigendommen, welke zijn gesticht op grond ten aanzien waarvan de aanleg- en aansluitkosten
zijn verrekend als gevolg van een met de gemeente gesloten overeenkomst;
c.
eigendommen, waarvoor door middel van heffing van baatbelasting in aanleg- en aansluitkosten wordt bijgedragen.

Artikel 7 Wijze van heffing
De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Termijn van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het rioolaanleg- en
aansluit worden betaald binnen een maand na de dagtekening van de aanslag.
2.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van het rioolaanleg- en aansluitgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en de invordering van het rioolaanleg- en aansluitgeld.

Artikel 11 overgangsrecht
1.
De verordening rioolaanleg- en aansluitgeld 2013 van 7 november 2012 wordt ingetrokken
met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede
lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening
gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing
van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding
1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 13 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolaanleg- en aansluitrecht 2015’ .
13T

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hengelo
in zijn openbare vergadering van 5 november 2014
, voorzitter

, griffier

13T

TARIEVENTABEL 2015
Rioolaanleg- en aansluitrecht, als bedoeld in artikelen 5 van de verordening rioolaanleg- en aansluitrecht 2015.

Algemeen
Over de genoemde bedragen in deze tabel is geen omzetbelasting verschuldigd.
1.
1.1.

1.1.1.
2.
2.1.
2.2

Tarieven
Het recht bedraagt voor het aanleggen van een uitlegger in een open
bestrating en het aansluiten van het eigendom op het gemeentelijk
rioolnet indien de doorsnede van de uitlegger 125 mm of meer, doch
minder dan 160 mm bedraagt
Vermeerderd met
indien gelijktijdig een schoonhemelwaterafvoer op de riolering wordt
gerealiseerd.
Verhoging
De rechten als bedoeld onder 1. worden vermeerderd met
per meter of gedeelte daarvan indien de afstand van perceelsgrens tot
hart van de rijweg meer is dan 10 meter.
De rechten als bedoeld onder 1 en 2.1 worden, indien de uitlegger
moet worden aangelegd in een gesloten verharding, verhoogd met
25T

TARIEF 2015
€ 949,50
U

€ 664,00

25T

Behoort bij besluit van de raad d.d. 5 november 2014
de raadsgriffier van Hengelo,

€ 40,60
€ 621,00

Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2015 (Verordening rioolheffing 2015)
De raad van de gemeente Hengelo
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014;
gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende
Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2015
2015)

(Verordening rioolheffing

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
perceel :
a.
1.
de onroerende zaak, bedoeld in Hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;
2.
een binnen de gemeente gelegen roerende zaak;
3.
een gedeelte van een roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
4.
een samenstel van twee of meer roerende zaken of in onderdeel 3 bedoelde gedeelten
daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en, naar de omstandigheden beoordeeld,
bij elkaar behoren;
5.
het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel 2 bedoelde roerende zaak, van
een in onderdeel 3 bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel 4 bedoeld samenstel.
b.
gemeentelijke riolering : een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling,
verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;
c.
verbruiksperiode : de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;
d.
water : huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.
25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

25T

Artikel 2 Aard van de belasting
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die
voor de gemeente verbonden zijn aan:
a.
de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de
zuivering van huishoudelijk afvalwater en
b.
de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater,
alsmede het treffen van maatregelen, direct of indirect, teneinde structureel nadelige gevolgen van
de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of
te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht
1.

De belasting wordt geheven:
a.
van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom,
bezit of beperkt recht van een perceel verder te noemen: eigenarenbelasting; en
b.
van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersbelasting.
2.
Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is,
als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op
dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
3.
Met betrekking tot het gebruikersbelasting, wordt als gebruiker aangemerkt:
a.
degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

b.
ingeval een gedeelte van een perceel voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte
voor gebruik heeft afgestaan.

Artikel 4 Vrijstellingen
De belasting als bedoeld in artikel 3, lid 1, onderdeel b, is niet verschuldigd ter zake van een perceel die in zelfstandig gebruik zijn als:
a.
berging;
b.
garagebox.

Artikel 5 Maatstaf van heffing
1.
De belasting, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, wordt geheven naar een vast
bedrag per perceel.
2.
De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b wordt geheven naar het aantal
kubieke meters afvalwater dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.
3.
Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in
de laatste aan het einde van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is
toegevoerd of is opgepompt. Indien de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf
maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding
wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.
4.
Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien
van een:
a.
watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of
b.
bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit
in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.
De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.
5.
De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of gepompt water wordt
verminderd met de hoeveelheid water die niet als afvalwater is afgevoerd.

Artikel 6 Belastingtarieven
1.
2.

De eigenarenbelasting als bedoeld in artikel 5, lid 1, bedraagt € 0,00;
De gebruikersbelasting als bedoeld in artikel 5, lid 2, bedraagt:
a.
een vast bedrag van € 193,80 perceel indien het aantal kubieke meters water dat in een
belastingjaar wordt afgevoerd 500 m3 of minder bedraagt,
b.
indien in het in artikel 7 bedoelde belastingtijdvak meer dan 500 kubieke meter water
wordt afgevoerd, is boven het onder a verschuldigde bedrag een rioolheffing verschuldigd van €
343,92 voor elke eenheid van 500 m3 of een gedeelte daarvan boven de 500 m3.

Artikel 7 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.
De eigenarenbelasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar. De gebruikersbelasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is voor de gebruikersbelasting, bij de aanvang van de belastingplicht.
2.
Indien de belastingplicht voor de gebruikersbelasting in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3.
Indien de belastingplicht voor de gebruikersbelasting in de loop van het belastingjaar eindigt,
bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde

belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
4.
Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

Artikel 10 Termijnen van betaling
1
De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk twee kalendermaanden na de op het aanslagbiljet vermelde dagtekening.
2
In afwijking van het eerste lid kunnen op verzoek van de belastingplichtige de aanslagen worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste twee
bedraagt en maximaal 10, indien aan het navolgende wordt voldaan:
a
het totaal bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen rioolheffing of andere
belastingen moet minder zijn dan € 6.400,--;
b
de verschuldigde bedragen moeten door middel van automatische betalingsincasso van
de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven.
De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de
volgende termijnen telkens een maand later.
3.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van de rioolheffing wordt geen kwijtschelding verleend indien en voor zover de
belastingaanslag betrekking heeft op de belasting als bedoeld in artikel 6, lid 1 en lid 2, onderdeel
b.

Artikel 12 Nadere regels door dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en invordering van de rioolbelasting.

Artikel 13 Overgangsrecht
1.
De ‘Verordening rioolheffing 2014’ van 5 november 2013 wordt ingetrokken met ingang van
de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede
lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening
gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing
van de belastingen hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 15 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening rioolheffing 2015’.
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2014.
, voorzitter
, griffier

