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Tekstuele en financiële wijzigingen belastingverordeningen 2018
Hondenbelasting
• De tarieven voor de hondenbelasting worden met 1,9% inflatie aangepast.
Toeristenbelasting
• De tarieven voor de toeristenbelasting worden met 1,9% inflatie aangepast.
Afvalstoffenheffing
• Bij artikel 2, lid 2 is een deel van de tekst weggevallen. De afvalstoffenheffing bedoeld in
deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik
maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van
de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen
geldt.
• De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden, rekening houdend met een structurele
stijging van de kosten voor afvalinzameling en –verwerking (bijdrage aan de
gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)), op basis van
volledige kostendekkendheid aangepast.
Reinigingsrechten
• Het tarief voor de reinigingsrechten wordt, rekening houdend met een structurele stijging
van de kosten voor afvalinzameling en –verwerking (bijdrage aan RMN), op basis van
volledige kostendekkendheid aangepast.
Rioolheffing
• In 2017 is abusievelijk een tarief opgenomen voor het eigendom van een woning of
bedrijf. De gemeente Bunnik kent echter uitsluitend een tarief voor het gebruik van een
woning of bedrijf. Met het vervallen van de artikelen 3, lid 1a, artikel 3, lid 2 en artikel 5,
lid 2h wordt dit gecorrigeerd.
• Het tarief voor de rioolrechten wordt, conform het concept Gemeentelijk Rioleringsplan
Bunnik 2018 – 2022, aangepast naar € 184,59.
Legesverordening
• Artikel 1 Begripsomschrijvingen. In onderdeel c is een begripsomschrijving van maand
opgenomen die voor 30 en 31 januari niet werkt. Daarom is een zinsnede toegevoegd,
waardoor de maand bij deze startdata eindigt op 28 februari (of 29 februari in een
schrikkeljaar). Onderdeel c luidt na wijziging:
c. ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e
dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een
kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de
laatste dag van de maand februari is;
• Artikel 4 Vrijstellingen. Er is een algemene omschrijving voor de ‘wettelijke vrijstellingen’
in een nieuw onderdeel b opgenomen, luidende:
b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of
kosteloos moeten worden verleend;
De reden is dat er meer wettelijke vrijstellingen zijn dan die in de verordening zijn
opgenomen. Hierdoor kunnen de in de verordening opgenomen legesvrijstellingen voor
de aanvraag omgevingsvergunning voor milieu-inrichtingen (onderdeel b) of beperkte
milieutoets (onderdeel c) vervallen. Overigens is de in onderdeel c genoemde vrijstelling
voor een aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets op grond van artikel 122
van de Gemeentewet van rechtswege vervallen nu die inmiddels geregeld is in artikel
4.10 van het Besluit omgevingsrecht.
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Artikel 4 Vrijstellingen. In de toelichting op artikel 4 is de omschrijving van de facultatieve
vrijstelling voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of sociaal belang
behartigende instelling (SBBI) aangepast. Deze luidt nu:
c. het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in Titel 1, hoofdstuk 10
geheel, hoofdstuk 19 tot en met onderdeel 1.19.2.5; Titel 3 hoofdstuk 2 geheel,
hoofdstuk 6 geheel, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8, de onderdelen 3.8.1, 3.8.2, 3.8.4.1 en
3.8.4.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een
vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten
doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de
activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Tarieventabel Legesverordening
• Er worden tarieven opgenomen voor het in behandeling nemen van een melding in
verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze van
uitvoering van werkzaamheden m.b.t. andere kabels en leidingen voor stroom, water,
gas en andere voorzieningen:
Tracé met een lengte tot 10 m
Tracé met een lengte vanaf 10 tot 100 m
Tracé met een lengte groter dan 100 m per 100 m extra; hier wordt groter dan gewijzigd
in vanaf.
• In de begripsomschrijvingen voor aanlegkosten en bouwkosten worden de Uniforme
Administratieve Voorwaarden (UVA) en NEderlandse Norm (NEN) juist opgenomen.
• Voor de Welstandstoets is de naam van Welstand en Monumenten Midden Nederland
(WMMN) vervangen door MooiSticht.
• Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het organiseren van
evenementen was de volgende tekst opgenomen:
Kleine evenementen, gericht op wijkniveau, waarvan het aantal bezoeker – indicatief –
niet meer dan 100 zal bedragen
Middelgrote evenementen gericht op lokaal niveau waarvan het aantal bezoekers naar
verwachting tussen 100 en 500 zal bedragen
Grote evenementen, mede gericht op bezoekers van buiten de gemeente Bunnik met
mogelijk meer dan 500 bezoekers.
Hier vervallen de zinsnedes: ‘gericht op wijkniveau’, ‘gericht op lokaal niveau’ en ‘mede
gericht op bezoekers van buiten de gemeente Bunnik’.
Daarnaast wordt een wijziging aangebracht in de opsomming van de aantallen: ‘vanaf
100 tot 500’ en ‘vanaf 500’.
• De tarieven in de tarieventabel Legesverordening zijn aangepast met 1,9% inflatie, tenzij
deze door derden worden aangeleverd.

