
 
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 30 januari 2007 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : Hans van Kralingen 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouder(s) : Jan Stam 
 
onderwerp: wijziging incassotermijnen in belastingverordeningen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: Wijzigen van belastingverordeningen waar een incassotermijn in op genomen 

is.  
 
1. Aanleiding 

Uw raad heeft in de vergadering van 19 december 2006 een motie aangenomen waarin u er 
bij het college op aandringt het aantal incassotermijnen te allen tijde op tien termijnen te 
baseren. 

 
2. Feiten 

Uitvoering van deze motie heeft tot gevolg dat uw raad een viertal verordeningen opnieuw 
dient vast te stellen omdat het wijzigen van een verordening een raadsbevoegdheid is en 
tijdens een raadsvergadering alleen via een amendement aangepast kan worden. Nu dit niet 
in de vergadering van 19 december 2006 heeft plaatsgevonden, leggen wij de gewijzigde 
verordeningen in de eerste volgende raadsvergadering aan u voor. 
 
Het gaat om de volgende verordeningen: 

o Verordening hondenbelasting 2007; 
o Verordening onroerende-zaakbelastingen 2007; 
o Verordening rioolrechten 2007; 
o Verordening reinigingsheffingen 2007 (inclusief tarieventabel). 

 
3. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

De door de raad op 19 december 2006 aangenomen verordeningen worden bij de 
inwerkingtreding van de nieuwe verordeningen ingetrokken. Omdat de aanpassing een 
begunstigend karakter heeft, is het mogelijk de wijziging met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2007 in te laten gaan. 
 
Omdat de aanslagen in februari worden verzonden is het noodzakelijk dat uw raad de 
wijziging van de verordeningen in de raadsvergadering van januari behandelt en 
vaststelt. 

 
b. Communicatie/voorlichting 

De strekking van de door de raad aangenomen motie is al opgenomen bij de publicatie 
van de belastingverordeningen 2007. Bij publicatie van de vier gewijzigde verordeningen 
zal hier nogmaals aandacht aan gegeven worden. 
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c. Financiële gevolgen 

Geen. 
 

4. Advies commissie(s) 

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie bestuurlijke zaken van 10 
januari 2007. 
De commissie adviseert het stuk op te nemen als A-stuk bij de raadsvergadering van 30 
januari 2007. 
 
In het voorstel zoals het lag was het aantal termijnen teruggebracht. Als compensatie 
hiervoor wilde wij het drempelbedrag verhogen naar €5.000. Nu het aantal termijnen 
ongewijzigd is gebleven, zien wij ook geen reden om het drempelbedrag te wijzigen. Dat 
staat op €2.268. 

 
5. Overige aspecten 

 
 
Bergen, 16 januari 2007 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.P. Hertog 
secretaris burgemeester 
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