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Onderwerp: Vaststelling van de verordening precariobelasting 2012
Aan de raad,
Beslispunt:

-

Te besluiten om de verordening precariobelasting 2012 en de bijbehorende
tarieventabel en toelichting vast te stellen.

1.
Waar gaat dit voorstel over?
Naar aanleiding van een in opdracht van ons college ingesteld onderzoek naar de verordening
precariobelasting zijn nieuwe uitgangspunten opgesteld om te komen tot een herziene verordening
voor 2012.
Op basis van deze uitgangspunten is de verordening precariobelasting voor 2012 aangepast. De
tarieven zoals vermeld in de tarieventabel behorende bij de verordening zijn bepaald op basis van
uitgangspunten zoals vermeld in paragraaf G ‘Lokale heffingen’ van de concept
Programmabegroting 2012.
2.
Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Als de verordening door de raad wordt vastgesteld, kunnen rechtmatig aanslagen
precariobelasting worden opgelegd..

3.
Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
 raadsbevoegdheid
 budgetrecht
anders nl. Om de aanslagen precariobelasting 2012 te kunnen opleggen dient de raad nog in
2011 de verordening en tarieven vast te stellen.

4.
Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Onder de naam precariobelasting wordt door de gemeente Bergen een belasting geheven ter zake
van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond, anders dan het gebruik overeenkomstig de bestemming (artikel 228
Gemeentewet). De gemeenteraad heeft een autonome bevoegdheid de in de Gemeentewet
genoemde belastingen naar eigen inzicht in te voeren, waaronder de precariobelasting.
5.
n.v.t.

Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
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6.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Na vaststelling door de raad wordt via het Bergens Nieuwsblad, de Duinstreek en het Contact met
de Egmonden bekendgemaakt dat de verordeningen zijn vastgesteld. Na een periode van 8 dagen
waarin de verordeningen voor het publiek ter inzage hebben gelegen, zijn deze rechtsgeldig.
De uitvoering vindt plaats door middel van het opleggen van aanslagen precariobelasting.
7.
Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Uitgangspunt is dat de opbrengsten gelijk blijven aan de ramingen zoals deze nu in de
meerjarenbegroting zijn opgenomen.
Te benoemen risico’s:
Bij het niet vaststellen van de verordeningen kunnen geen aanslagen precariobelasting worden
opgelegd conform de bij de begroting vast te stellen tarieven en loopt de gemeente daardoor
inkomsten mis.
8.
Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Om rechtmatig aanslagen precariobelasting te kunnen opleggen, dient de verordening
precariobelasting 2012 door de raad te worden vastgesteld.
Bijlagen:
1 verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012;
2 tarieventabel behorende bij de verordening van precariobelasting 2012;
3 toelichting behorende bij de verordening van precariobelasting 2012.
Bergen, 8 november 2011
College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris
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