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Wijzigen diverse belastingverordeningen.
Middenbeemster, 23 november 2010

Aan de raad
> voorstel
Wij stellen u voor om de volgende besluiten over belastingverordeningen te nemen:
1. De Tarieventabel afvalstoffenheffing 2011 vast te stellen.
2. De Verordening liggeld woonschepen 2002 te wijzigen.
3. De Verordening toeristenbelasting 2002 te wijzigen.
> toelichting
Inleiding
In de vergadering van 11 november 2010 heeft u het belastingvoorstel 2011 behandeld en
overeenkomstig uw voorstellen besloten. Dat betekent dat we nu deze besluiten kunnen uitwerken en
verwerken in de diverse verordeningen en tarieventabellen.
De begrafenisrechten en de leges zijn verwerkt in afzonderlijke voorstellen. Dit is gebeurd omdat de
voorstellen nogal uitgebreid zijn. Wanneer alles in één preadvies zou zijn verwerkt, werd het voorstel
door zijn lengte eigenlijk onleesbaar.
Op de tarieven van de OZB en de RWB komen wij ook in een afzonderlijk voorstel terug.
Blijven over de afvalstoffenheffing, het liggeld woonschepen en de toeristenbelasting. Over deze
belastingen melden wij het volgende.
Afvalstoffenheffing
De tarieven zijn met 10,5% verhoogd en worden:
voor een éénpersoonshuishouden € 157,80;
voor een meerpersoonshuishouden € 222,10;
voor een extra container bij een perceel € 95,50.
Deze bedragen zijn verwerkt in de Tarieventabel afvalstoffenheffing 2011.
Liggeld woonschepen
Het liggeld wordt met 1,5% verhoogd. Het tarief 2010 is € 78,50; het tarief 2011 wordt € 79,70.
Artikel 4 van de verordening wordt gewijzigd.
Toeristenbelasting
De toeristenbelasting wordt met 1,5% verhoogd. Het tarief per overnachting is in 2010 € 0,84; het
tarief 2011 wordt € 0,85.
Artikel 8 van de verordening wordt gewijzigd.
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Afsluiting
Wij stellen u voor de Tarieventabel afvalstoffenheffing 2011 en de wijzigingsverordeningen liggeld
woonschepen en toeristenbelasting vast te stellen. De ontwerpen van deze besluiten liggen voor u in de
portefeuille ter inzage, evenals het overzicht van baten en lasten van de reiniging.

> juridische consequenties
Om de 3 genoemde belastingen in 2011 met de juiste bedragen te heffen, moeten de verordeningen
vóór 1 januari 2011 worden vastgesteld.

> financiële consequenties
N.v.t.
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