Nr. e170010361
Casenr. 17e0002009

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 21 maart 2017
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

Afdeling APZ
Onderwerp
Functieverandering Buitenbrinkweg 40/40a (17e0000250)
Besluit
1.
Kennis te nemen van het verzoek voor het bouwen van een woning op de locatie tegenover
Telgter Buurtweg 14 te Ermelo;
2.
Gezien het feit, dat de aangevraagde locatie buiten de in het Buurtplan aangegeven zoekzone
ligt en ter voorkoming van aantasting van het open landschap in casu geen medewerking te
verlenen aan het verzoek voor het bouwen van een woning op de locatie tegenover Telgter
Buurtweg 14 te Ermelo door het toepassen van het functieveranderingsbeleid
Afdeling ABV/TFIN
Onderwerp
Forensen- en toeristenbelasting 2018 (17e0001968)
Besluit
1. In te stemmen met de notitie forensen- en toeristenbelasting 2017-2018;
2. In te stemmen met het verwerken van de volgende wijzigingen voor de toeristen- en
forensenbelasting voor 2018 en 2019 in de kadernota 2018:
- Het tarief per persoon per nacht voor de toeristenbelasting voor het begrotingsjaar/
belastingjaar 2018 te indexeren met een indexatie van 5% waarbij het tarief wordt verhoogd
van € 0,95 per persoon per nacht (tarief 2017) naar € 1,00 per persoon per nacht (vanaf
2018). Het tarief staat vast voor belastingjaar 2018 en 2019;
- Het forfaitair tarief voor de toeristenbelasting van € 164,27 met ingang van begrotingsjaar/
belastingjaar 2018 af te schaffen;
- Vanaf begrotingsjaar 2019 de grondslag voor de heffing van de forensenbelasting wijzigen
van het huidige vaste bedrag per object naar een heffing op basis van de WOZ-waarde van
het recreatieobject. Bij de kadernota 2019 worden de tarieven voor 2019 inclusief de staffels
vastgesteld;
- Het tarief voor de forensenbelasting voor het begrotingsjaar/ belastingjaar 2018 te
indexeren met 5% waarbij het tarief wordt verhoogd van € 223,05 naar € 235,00 per object
per jaar;
Dit tarief staat vast voor belastingjaar 2018 en het tarief voor 2019 is afhankelijk van de
uitkomst van de nieuwe tarieven n.a.v. de wijziging van de grondslag vanaf 2019;
- Bovenstaande wijzigingen wordt meegenomen naar de kadernota 2018 en bezien in het licht
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Afdeling MIZ/BEL
Onderwe
erp
Verzoek terugbetaling
t
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gen n.a.v. Arrrest Hoge Raa
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Besluit
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Afdeling DIR/SSC
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Besluit
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nis te nemen van
v het Reken
nkameronderz
zoek Verbond
den Partijen.
2. De Rekenkamer
R
bijgevoegde be
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