
 

AMENDEMENT 

Datum:  8 december 2015     

Betreft:   Raadsvergadering van 8 december 2015 

    Agendapunt nr. 8 Belastingverordeningen 2016  

 

Ondergetekenden,    

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 december 2015 (bis 

15/523) m.b.t. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016;  

 

Overwegende dat: 

 Met ingang van het begrotingsjaar 2016 het tarief van de leges meer kostendekkend kan zijn, 
hetgeen verwerkt is in het voorstel voor de Verordening op de heffing en de 

 invordering van leges 2016; 

 Artikel 4, tweede lid van genoemde Verordening de vrijstelling van leges beperkt tot 
 organisaties zonder winstoogmerk etc. die een evenement en activiteit organiseren 
 behorende tot categorie A; 

 Dat deze beperking een ongewenst opstuwend effect heeft op de leges die organisaties 
zonder winstoogmerk etc. vanaf 2016 verschuldigd zijn voor het organiseren van een 
evenement en activiteiten behorende tot de categorieën  B en C; 

 Dat de gemeente Rhenen een belangrijke ambitie heeft op het terrein van recreatie en 
toerisme en dat de inzet van organisaties als bedoeld in de vrijstelling daarbij van grote 
waarde is; 

 

Stelt voor het voorstel als volgt te wijzigen: 

- Artikel 4 Vrijstellingen, lid 3: de zinsnede 'een organisatie zonder winstoogmerk'  wijzigen in: 'een 
lokale organisatie zonder winstoogmerk'.  
 
- Aan Titel 3, hoofdstuk 2 Organiseren Evenement wordt toegevoegd: 
Artikel 3.2.1.4. tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement 
behorende tot categorie B, mits de aanvragende organisatie behoort tot de organisaties als genoemd 
in artikel 4 derde lid;   ad. € 245 
Artikel 3.2.1.5 tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement 
behorende tot categorie C, mits de aanvragende organisatie behoort tot de organisaties als genoemd 
in artikel 4 derde lid;    ad. € 1.200 
En gaat over tot de orde van de dag 

Rhenen, 8 december 2015 
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