
2-11-2022 Beantwoording vragen Gezond Verstand mbt belastingen en heffingen 
 
 
 
Antwoord: 
We kunnen de door u gevraagde informatie niet volledig leveren. We registreren geen tijd. Wat we 
wel kunnen geven is een inzicht in de kosten en opbrengsten in grote lijnen. Daarnaast geven we u 
aanvullende informatie. We presenteren de informatie eerst in tabelvorm, daarna volgt de 
toelichting.  We spreken over algemene belastingen en rechten. Met algemene belasting geldt er 
geen wettelijk maximum voor de tarieven. Bij rechten/heffingen  geldt wel een wettelijk maximum 
voor de tarieven en mogen de opbrengsten niet hoger zijn dan de kosten ( = dus 100% 
kostendekkend). 
 

Belasting Uitvoering opbrengsten kosten 

Precariobelasting Gemeente Goirle €         16.000   zie toelichting  

Marktgelden Gemeente Goirle €         12.000   €          15.000  

Toeristenbelasting GHO verband €         95.000   zie toelichting  

Hondenbelasting GHO verband €         76.000   €          76.000  

Onroerende zaakbelasting GHO verband €   6.527.000   zie toelichting  

 
Gemeente Goirle 
Precariobelasting 
Ieder jaar versturen we een rekening voor de precariobelasting, gemiddeld besteed de gemeente 
Goirle hier 1  2 werkdagen per jaar aan (dit is zowel voor het heffen als innen). Er zijn geen juridische 
procedures. Als we uitgaan van een markttarief van € 85 per uur, zijn de kosten voor precario € 
1.360. De vergunning verlening (drank & horeca wet) is hier niet in meegenomen. 
 
Marktgelden 
We versturen per kwartaal een rekening voor de marktgelden en wekelijks houdt de marktmeester 
toezicht op de markt. Een specificatie van de kosten en opbrengsten vindt u in de paragraaf lokale 
heffingen van de begroting 2023, bladzijde 68. 
 
Een beperkt aantal uren (niet kwantificeerbaar, denk hierbij aan opmaken verordening, contracten) 
voor marktgelden en precariobelasting valt onder de overheadkosten van de gemeenten, deze 
kosten zijn niet inzichtelijk.  
 
GHO verband 
Toeristenbelasting 
We vragen met toeristenbelasting een vergoeding voor het gebruik van onze algemene 
voorzieningen aan mensen die korte tijd in onze gemeente verblijven. De vereniging Recreatie en 
Toerisme ontvangt een deel van de opbrengsten van deze belasting, maximaal € 20.000 per jaar.  
 
Hondenbelasting 
Enkele jaren geleden besloot de gemeenteraad om de tarieven in Goirle maximaal kostendekkend 
vast te stellen, voor detailinformatie verwijzen wij u naar de verordening hondenbelasting 2023, zie 
raadinformatie systeem. 
 
Onroerende zaakbelastingen 
Voor detailinformatie over de opbrengsten verwijzen wij u naar de verordening onroerende 
zaakbelasting, zie raadinformatie systeem. 
 



De kosten verbonden aan toeristenbelasting, hondenbelasting en onroerende zaakbelasting  kunnen 
we niet kwantificeren in uren, we betalen een vergoeding aan de gemeente Oisterwijk voor de 
uitvoering van onze belastingen. Het team belastingen voert voor de drie gemeenten Oisterwijk, 
Hilvarenbeek en Goirle de belastingen uit. Dit is vanaf 2022 ingegaan en gezamenlijk betalen de 
gemeenten de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van deze belastingen. Voor de gemeente 
Goirle is de bijdrage in 2023 begroot op € 400.000. Deze bijdrage (kosten) verrekenen we 
gedeeltelijke met de tarieven rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. De bijdrage dekt 
onder andere de personeelskosten, software, inhuur specialistische kennis en licentie. Doordat we in 
2022 zijn gestart met deze manier van werken, kunnen we niet specifiek inzichtelijk maken wat de 
daadwerkelijke kosten zijn en de geraamde bijdrage is gebaseerd op een zo’n reëel mogelijke 
inschatting. 
 
 


