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BESLUITENLIJST  van het college van burgemeester en wethouders 

        

Vergadering gehouden op: 22 november 2016, week 47    

   

Aanwezig:   L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven en N. van Ginkel 

 

 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 15 november 2016, 

week 46 

 

Ongewijzigd vastgesteld. L. Wagenaar-Kroon 

2. Uitbesteding redengevende omschrijving twee objecten Besloten wordt uit de begrotingspost College onvoorzien 

€7.000,- ter beschikking te stellen voor het extern opstellen 

van twee redengevende omschrijvingen. 

 

J. van der Hoeven 

3. Verordening afvalstoffenheffing 2017 Besloten wordt het raadsvoorstel en de daarbij behorende 

verordening op de heffing en de invordering van 

afvalstoffenheffing 2017 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

4. Verordening hondenbelasting 2017 Besloten wordt het raadsvoorstel en de daarbij behorende 

verordening op de heffing en de invordering van 

hondenbelasting 2017 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

5. Verordening rioolheffing 2017 Besloten wordt het raadsvoorstel en de daarbij behorende 

verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 

2017 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

6. Verordening forensenbelasting 2017 Besloten wordt het raadsvoorstel en de daarbij behorende 

verordening op de heffing en de invordering van 

forensenbelasting 2017 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 
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7.  Verordening haven-, kade- en liggelden 2017 Besloten wordt het raadsvoorstel en de daarbij behorende 

verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- 

en liggelden voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

8.  Verordening markt- en standplaatsgelden 2017 Besloten wordt het raadsvoorstel en de daarbij behorende 

verordening op de heffing en de invordering van markt- en 

standplaatsgelden 2017 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

9. Verordening watertoeristenbelasting 2017 Besloten wordt het raadsvoorstel en de daarbij behorende 

verordening op de heffing en de invordering van 

watertoeristenbelasting 2017 voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

 

J. Kes 

10. Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 Besloten wordt het raadsvoorstel en de daarbij behorende 

verordening op de heffing en de invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2017 voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

 

J. Kes 

11. Verordening reinigingsheffing 2017 Besloten wordt het raadsvoorstel en de daarbij behorende 

verordening op de heffing en de invordering van 

reinigingsheffing 2017 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

12. Verordening precariobelasting 2017 Besloten wordt het raadsvoorstel en de daarbij behorende 

verordening op de heffing en de invordering van 

precariobelasting 2017 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

13. Verordening roerende zaakbelasting 2017 Besloten wordt het raadsvoorstel en de daarbij behorende 

verordening op de heffing en de invordering van roerende 

zaakbelasting 2017 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 



 

 

  pagina 3 van 4 

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 

14. Verordening toeristenbelasting 2017 Besloten wordt:  

1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en de daarbij 

behorende verordening op de heffing en de invordering 

van toeristenbelasting 2017.  

2. In te stemmen met begrotingswijziging op taakveldniveau. 

 

J. Kes 

15. Verordening onroerende zaakbelasting 2017 Besloten wordt het raadsvoorstel en de daarbij behorende 

verordening op de heffing en de invordering van onroerende 

zaakbelastingen 2017 voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

16. Verordening leges 2017 Besloten wordt het raadsvoorstel en de daarbij behorende 

verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 

voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

J. Kes 

17. Verordening tot het intrekken van de verordening op de heffing en 

invordering dagtoeristenbelasting 2013 

Besloten wordt in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en 

de daarbij behorende Verordening tot het intrekken van de 

verordening op de heffing en invordering dagtoeristenbelasting 

2013. 

 

J. Kes 

18. Vaststellen Parkeerverordening en Parkeerbelastingverordening 

2017 

Besloten wordt in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en 

de daarbij behorende verordeningen parkeerverordening 2017 

en de Parkeerbelasting Verordening 2017. 

 

J. Kes 

19. Wet kostenverhaal huisvesting vergunninghouders Besloten wordt een consultatiereactie met onze bezwaren te 

geven op het wetsvoorstel Wet kostenverhaal huisvesting 

vergunninghouders. 

 

J. Kes 
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20. GGD Lijkschouw Besloten wordt: 

1. In te stemmen met het verlengen van het contract met de 

GGD voor het uitvoeren van de lijkschouw.  

2. De bevoegdheid om gemeentelijke lijkschouwers te 

benoemen te mandateren aan de directeur van de GGD 

zoals opgenomen in artikel 3 van het contract en dit extern 

op te nemen in de Mandaatregeling 2016. 

 

L. Wagenaar-Kroon 

   

 


