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Onderwerp 

Vaststellen nota lokale heffingen 2017-2020 

Advies raadscommissie 
De PvvP neemt het voorstel nog mee terug naar de fractie, in afwachting van 
beantwoording van een vraag. De overige fracties adviseren positief. 
Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 

De Nota lokale heffingen 2017-2020 vaststellen. 

Doelstelling 
de Nota lokale heffingen 2017-2020, waarin het huidige beleid is opgenomen, te laten 
vaststellen. 
Inleiding 
In 2006 heeft de gemeenteraad de Nota lokale heffingen vastgesteld. Dit was destijds 
een éénmalige actie. De aspecten die in die nota zijn behandeld, zijn daarna jaarl i jks in 
de paragraaf lokale heffingen in de programmabegroting en rekening opgenomen. De 
gemeenteraad krijgt hierdoor informatie over de lokale belastingen en retributies, de 
tarieven, de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid. In de paragraaf wordt een 
actueel beeld op hoofdlijnen geschetst. De daarin opgenomen informatie is echter 
beperkt. Een nota biedt een eenduidig overzicht en geeft meer mogelijkheden tot uitleg 
van het huidig gevoerde beleid. Met de Nota lokale heffingen 2017-2020 wordt 
inzichtelijk gemaakt wat de wettelijke kaders zi jn, welke beleidskeuzes door de 
gemeenteraad zijn gemaakt en geeft een overzicht van de tarieven en de ontwikkelingen 
van de verschillende lokale heffingen. De nota is ook in overeenstemming gebracht met 
de vernieuwde BBV-voorschriften die betrekking hebben op lokale heffingen. Deze 
voorschriften hebben met name effect op de inhoud van de paragraaf'lokale heffingen' 
van de begroting. 

Argumenten 
De Nota lokale heffingen 2017-2020 bevat geen nieuw beleid, maar beschrijft de huidige 
situatie. Het vastgestelde beleid vormt de basis voor de voorstellen voor de jaarli jkse 
aanpassing van de gemeentelijke belastingen en retributies. De nota vormt daarbij het 
toetsingskader en geeft een totaaloverzicht van het gevoerde beleid voor de lokale 
heffingen die in Noordoostpolder worden geheven. 
De ontwikkelingen op het gebied van lokale belastingen zijn sterk in beweging. De 
hervorming van het lokaal gemeentelijke belastinggebied staat hoog op de politieke 
agenda. De staatsecretaris van financiën heeft toegezegd nog dit jaar te komen met een 
voorontwerp van een wetsvoorstel. In het wetsvoorstel zal de verruiming van het 
gemeentelijk belastinggebied zijn verwerkt. Ook voor Noordoostpolder zal dit gevolgen 
hebben. Om deze gevolgen goed in te kunnen schatten is het wenselijk een totaal 
overzicht te hebben van het beleid dat de gemeente voert. De Nota lokale heffingen 
2017-2020 biedt zo een overzicht. Reden genoeg om vooruitlopend op het wetsvoorstel 
de voorliggende nota vast te stellen. 
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Kanttekeningen 
Geen 

Planning/uitvoering 
De vaststelling van de nota wordt geplaatst in het digitale gemeenteblad van gemeente 
Noordoostpolder, te vinden op https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/. 

Bijlagen 
- Nota lokale heffingen 2017-2020. 

an burgemeester en wethouders, 
de burgemeester. 

Portefeuillehouder : De heer J.E. Wijnants 
Steller : mevrouw P. Zuidema; 34 07; p.zuidema@noordoostpolder.nl 
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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016, no. 399150; 

B E S L U I T : 

de Nota lokale heffingen 2017-2020 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 14 november 2016. 
De griffier, de voorzitter, 


