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Onderwerp: Voorstel tot vaststelling belasting- en retributieverordeningen 2009 
 
Aan de raad, 
 
 
Beslispunt:  - Vast te stellen de belasting- en retributieverordeningen 2009 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel gaat over het vaststellen van de nieuwe tarieven voor de heffing van belasting 
en het heffen van rechten (retributies) in 2009 op grond van de reeds door uw raad 
ingevoerde  belastingen en rechten. Verder gaat dit voorstel over het verhalen van kosten 
voor het treffen van collectieve maatregelen die de gemeente noodzakelijk acht voor een 
doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en 
grondwater door middel van het invoeren van een rioolheffing. 
 
I. Voorstel nieuwe tarieven bestaande belastingen en rechten 
In de concept programmabegroting 2009 wordt in paragraaf G ‘Lokale heffingen’ uiteen 
gezet hoe de nieuwe tarieven van de diverse gemeentelijke heffingen tot stand zijn 
gekomen.  
 
Voor de afvalstoffenheffing wordt een volledige kostendekkendheid nagestreefd. Voor 2009 
wordt een bedrag van € 302.000,00 onttrokken uit de egalisatievoorziening. Dit resulteert in 
een lager tarief ten opzichte van 2008.  
 
De onroerende-zaakbelasting wordt met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een 
percentage van de waarde van de onroerende zaak. Dit volgt uit de wijziging van artikel 
220f van de Gemeentewet (Kamerstukken II, 2007/2008, 31404, nr 9; de Eerste Kamer 
heeft het wetsvoorstel op 1 juli 2008 aanvaard). Tot nu toe werd gewerkt met eenheden van 
€ 2.500. De nieuwe berekeningwijze maakt duidelijk dat de OZB slechts voor een klein 
percentage van de waarde wordt geheven. Uitgaande van het huidige inzicht in de 
waardestijging, voor woningen + 5% en niet-woningen 0%, alsmede de in de kaderbrief 
vermelde stijging van de OZB opbrengst met 1,5%, worden de tarieven voorgesteld. 
 
Met betrekking tot de forensenbelasting wordt opgemerkt dat, omdat het tarief voor de OZB 
per 1 januari 2009 wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ waarde, dit ook 
toegepast moet worden voor de berekening van het tarief van de forensbelasting. 
 
Voor grafrechten wordt een trendmatige verhoging toegepast zoals is afgesproken in 2004 
(deze tarieven zijn nog niet kostendekkend).  
 
Tot slot geldt voor de overige bestaande belastingen, heffingen en leges (met 
uitzonderingen van de toeristenbelasting) dat de tarieven zullen worden verhoogd met het 
inflatiepercentage. Voor de meerjarenbegroting 2009-2011 wordt dit vastgesteld op 2%.  
 
In 2008 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen (hondenbelasting, afvalstoffenheffing, 
onroerende zaakbelastingen en rioolrechten) opgelegd met dagtekening 30 juni 2008. Voor 
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hen die gebruik maken van de regeling tot betaling van deze aanslagen in 10 termijnen via 
automatische incasso betekent dit dat de laatste termijn wordt afgeschreven eind april 2009. 
Omdat de aanslagen voor 2009 opgelegd gaan worden met dagtekening 28 februari 2009, 
wordt boven bedoelde categorie belastingplichtigen geconfronteerd met een overloop van 
betaaltermijnen. Om dat te voorkomen is in 2008 al het besluit genomen de betalingstermijn 
voor deze groep belastingplichtigen in te laten gaan nadat de laatste betalingstermijn voor 
deze aanslag is verstreken. Dit betekent dat de eerste betalingstermijn 31 mei 2009 is. In de 
betreffende belastingverordeningen is dit vastgelegd. 
 
II. Voorstel invoering rioolheffing 
 
1. Aanleiding 
De VNG heeft de gemeente bij ledenbrief van 18 december 2007 in kennis gesteld van de 
inwerkingtreding van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken op 1 
januari 2008. Met deze wet zijn de bestaande gemeentelijke zorgplichten uitgebreid met 
zorgplichten voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater. 
Voor de aanpak van deze zorgplichten is door de wetgever een nieuw bekostigings-
instrument in het leven geroepen. De nieuwe wetgeving regelt namelijk de verbreding van 
het huidig gemeentelijk rioolrecht tot een bestemmingsheffing. Met deze zogenaamde 
rioolheffing kunnen gemeenten ook voorzieningen bekostigen voor de 
hemelwaterinzameling en voor de aanpak van grondwaterproblemen. Vanaf 2010 moeten 
gemeenten overgeschakeld zijn op de nieuwe heffing en kunnen alleen op basis van de 
nieuwe rioolheffing kosten worden verhaald. Verder hebben gemeenten tot 2012 de tijd om 
beleid te formuleren over de invulling van de nieuwe wettelijke zorgplichten. 
  
2. Wettelijk kader zorgplichten gemeente m.b.t. afval-, hemel- en grondwater 
 
a. Periode vóór 1 januari 2008 
Tot 1 januari 2008 had de gemeente op grond van het bepaalde in artikel 10.33 van de Wet 
milieubeheer een zorgplicht voor de doelmatige inzameling en transport van stedelijk 
afvalwater. Deze zorgplicht omvatte de aanleg van riolering en vervolgens een adequaat 
beheer van deze voorzieningen. Op grond van het bepaalde in artikel 229, eerste lid aanhef 
en onder a, van de Gemeentewet kan de gemeente alleen de kosten die verband houden 
met deze zorgplicht, te weten de taken met betrekking tot het zogenaamde stedelijk 
afvalwater (huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, en ander water voorzover dit 
afgevoerd wordt samen met het afvalwater door middel van het riool) rechtstreeks 
bekostigen uit de heffing van een rioolrecht. Dit is een zogenaamde retributie hetgeen 
betekent dat de dienst die de gemeente levert gekoppeld moet worden aan het individuele 
profijt van de burger. Voor het anders omgaan met afvloeiend hemelwater en de verwerking 
van ingezameld grondwater had de gemeente op grond van de wetgeving van vóór 1 
januari 2008 geen mogelijkheden om de kosten die daarmee gepaard gaan te verhalen. 
Verrekening van de kosten in het kader van bijvoorbeeld de bestrijding van de wateroverlast 
middels heffing van een rioolrecht is dus niet mogelijk.  

  
b. Periode na 1 januari 2008 
Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke 
watertaken (Stb. 2007,276) (hierna: de wet) in werking getreden.  

 
Op grond van de nieuwe wet is de zorgplicht van de gemeente uitgebreid met de volgende 
taken: 

 a. een zorgplicht met betrekking tot afvloeiend hemelwater. 
 b. een zorgplicht voor het in het openbaar gebied treffen van maatregelen teneinde 

structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voorzover het treffen van die 
maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 
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Teneinde de kosten voor deze nieuwe zorgplicht te kunnen verhalen is door de wetgever 
een heffingsbevoegdheid, een zogenaamde rioolheffing, gecreëerd in artikel 228a van de 
Gemeentewet. De rioolheffing treedt in de plaats van het huidige rioolrecht. De rioolheffing 
heeft het karakter van een bestemmingsheffing (vergelijkbaar met de afvalstoffenheffing) en 
mag maximaal kostendekkend zijn. Met de rioolheffing kunnen de kosten worden verhaald 
om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig 
werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. 
Omdat het een bestemmingsheffing is hoeft in de relatie met de belastingplichtige geen 
sprake te zijn van een rechtstreekse tegenprestatie in de vorm van een verleende dienst of 
een voorziening waarvan de belastingplichtige gebruik maakt. De gemeente kan de kosten 
verhalen die ze maakt voor het nakomen van de zorgplichten uit de Wet verankering en 
bekostiging van gemeentelijke watertaken. 
 
Zoals aangegeven worden in artikel 228a van de Gemeentewet de verschillende 
zorgplichten van de gemeente op het terrein van water opgesomd. Het betreft de zorgplicht 
voor afvalwater en de zorgplicht voor hemel- en grondwater. Het resultaat en de 
doelmatigheid van de maatregelen staat voorop en dus niet meer de wijze waarop de 
gemeente haar zorgplicht nakomt. 
De opbrengsten van de rioolheffing dienen te worden aangewend voor de nakoming van de 
genoemde zorgplichten. Dat de gemeente de zorgplichten heeft, betekent niet dat de 
gemeente steeds aan zet is om alle problemen op te lossen. De zorgplicht voor hemel- en 
grondwater kent bijvoorbeeld een voorkeursvolgorde. Pas indien het redelijkerwijs niet van 
de particulier kan worden verwacht dat hij zelf maatregelen neemt kan het water ter nadere 
verwerking worden aangeboden bij de gemeente. De gemeente kan in een verordening 
vastleggen aan welke voorwaarden de particulier moet voldoen voordat het water aan de 
gemeente kan worden aangeboden. Bij de VNG is thans in voorbereiding een 
modelverordening die hierin voorziet. Te zijner tijd zal uw raad hierover een voorstel worden 
gedaan. 
 
3.Verhaal kosten nakoming van de gemeentelijke zorgplichten 
 
Bij het kostenverhaal geldt als hoofdregel dat de kosten die door de gemeente worden 
gemaakt ter nakoming van de zorgplichten door middel van de rioolheffing mogen worden 
verhaald. Omdat de aard van de voorzieningen niet meer doorslaggevend is, dient de 
gemeente alleen aannemelijk te maken dat de kosten gemaakt zijn in het kader van de 
zorgplicht. Hierbij kan de volgende driedeling worden gemaakt: 
1. De voorziening is volledig dienstbaar aan het nakomen van de zorgplichten. De integrale 

kosten van de voorzieningen kunnen dan worden verhaald via de heffing. Voor de 
bepaling van de integrale kosten zijn de uitgangspunten van de begroting leidend. 

2. De voorziening is niet dienstbaar aan het nakomen van de zorgplichten. De kosten van 
de voorziening kunnen in dat geval niet worden verhaald via de heffing. 

3. De voorziening is dienstbaar aan het nakomen van de zorgplichten maar dient tevens 
andere doelen. Het gedeelte van de kosten dat redelijkerwijs kan worden toegerekend 
aan het nakomen van de zorgplichten kan via de heffing worden verhaald. Is de 
voorziening slechts zijdelings (<10 %) dienstbaar aan het nakomen van de zorgplichten 
dan kunnen de kosten niet worden verhaald via de heffing. 

 
4. Het begrip “aansluiting” 
Evenals in de huidige Verordening rioolrecht 2008 is het belastbare feit het hebben van een 
directe of indirecte aansluiting op de riolering. Met het begrip aansluiting wordt echter niet 
hetzelfde bedoeld. Aangezien de gemeentelijke zorgplichten met ingang van 1 januari 2008 
zijn verruimd naar het hemel- en grondwater, zal de aard van de gemeentelijke 
voorzieningen ook wijzigen. De voorzieningen zullen meer op het publieke domein komen te 
liggen. Als de gemeente bijvoorbeeld de grondwaterstand wil reguleren kan het 
drainageriool worden aangelegd op openbaar terrein. Alle omliggende percelen profiteren 
van het drainageriool omdat het grondwater van hun perceel afvloeit richting het 
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drainageriool. In de zin van de verordening hebben deze percelen een aansluiting op de 
gemeentelijke riolering omdat ze hun grondwater ter nadere verwerking aanbieden bij de 
gemeente en de gemeente een voorziening heeft waar dat water daadwerkelijk wordt 
verwerkt. Een aansluiting in de zin van een buis is dus geen voorwaarde.  Dat er vanaf het 
perceel water ter nadere verwerking wordt aangeboden en dat de gemeente daar ook wat 
mee doet is voldoende voor het hebben van een aansluiting in de zin van de nieuwe 
wetgeving. Dit zal overigens naar verwachting in de praktijk geen aanleiding geven tot een 
aanzienlijke uitbreiding van het aantal aansluitingen. 
 
5. Gemeentelijk beleidskader 
In de programmabegroting 2008 is aan uw raad reeds aangekondigd dat ons college in de 
perspectiefnota 2008 met een voorstel komt voor de ontwikkeling van een rioolheffing 
waarin rekening is gehouden met de genomen besluiten tegen de wateroverlast en het 
stoppen van de lozingen op het strand te Egmond aan Zee. Daarbij is tevens toegezegd bij 
de rioolheffing vanaf 2009 uit te gaan van de Wet verankering en bekostiging van 
gemeentelijke watertaken en de extra taken daarin te verdisconteren. In vervolg hierop 
hebben wij uw raad in de Perspectiefnota 2008 in kennis gesteld van het voornemen om de 
raad bij de begrotingsbehandeling een voorstel te doen voor een nieuwe verordening 
rioolheffing. Daarbij is tevens aangegeven dat in 2010 een voorstel zal worden gedaan voor 
een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) waarbij rekening kan worden gehouden met 
de brede kaders die voor het watermanagement worden vastgesteld in het Waterplan dat in 
2009 aan de raad zal worden aangeboden. Dit waterplan wordt samen met het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten Heiloo en Castricum 
opgesteld. In het uitvoeringsplan riolering is rekening gehouden met de uitvoering in de 
jaren 2010-2012. De kosten hiervan worden gedekt uit de rioolheffing. 
 
Ter uitvoering van genoemd voornemen stellen wij u voor met ingang van 1 januari 2009 
een rioolheffing in te voeren en wel overeenkomstig de bijgevoegde ontwerp-Verordening 
rioolheffing gemeente Bergen 2009. Deze verordening is opgesteld aan de hand van de 
modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Ten aanzien van de reeds ingevoerde belastingen en rechten wordt opgemerkt, dat als de 
verordeningen door uw raad worden vastgesteld rechtmatig aanslagen gemeentelijke 
belastingen en rechten kunnen worden geheven. 
 
Ten aanzien van de invoering van de nieuwe rioolheffing wordt het volgende opgemerkt. 
 
De modelverordening rioolheffing van de VNG is gebaseerd op de tekst van artikel 228a 
van de Gemeentewet. De VNG heeft daarbij gekozen voor een model waarbij de wettelijke 
tekst, voorzover nodig voor de duidelijkheid, is overgenomen. Zoals reeds hiervoor 
aangegeven komt de rioolheffing in de plaats van het rioolrecht. Voor de periode 1 januari 
2008 tot 1 januari 2010 heeft de gemeente de keuze tussen een rioolheffing of een 
rioolrecht. Vanaf 1 januari 2010 vervalt de mogelijkheid tot het heffen van rioolrechten en 
kan de gemeente enkel de rioolheffing in rekening brengen. Op grond van de nieuwe 
wetgeving is de gemeente vrij in het kiezen van een heffingsgrondslag en het bepalen van 
de categorie belastingplichtigen aan wie de heffing zal worden opgelegd. De VNG geeft 
verder aan de gemeente de keuze tussen twee modelverordeningen: één waarbij door 
middel van één rioolheffing alle kosten verhaald worden (modelverordening rioolheffing-A) 
en de andere door middel van twee rioolheffingen, te weten één voor afvalwater en één 
voor hemel- en grondwater (modelverordening rioolheffing-B). 
 
Bij het verhalen van de kosten ter uitvoering van de zorgplicht voor de doelmatige 
inzameling en transport van stedelijk afvalwater heeft de gemeente tot op heden bij de 
heffing van rioolrechten gekozen voor één heffing, te weten een heffing van een recht van 
de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de 
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gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. In verband daarmee is bij de opstelling van de 
ontwerp-verordening gekozen voor modelverordening rioolheffing-A, waarbij sprake is van 
één rioolheffing voor afvalwater èn hemel- en grondwater. Verder is aangesloten bij het 
uitgangspunt dat de gemeente tot op heden heeft gehanteerd, te weten dat uitsluitend een 
heffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een perceel en niet aan de genothebbende 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel. Voorts is voor de 
heffingsgrondslag tevens aangesloten bij het tot nu toe hiervoor gevoerde beleid. Voor de 
heffingsgrondslag is daarom net als nu gekozen voor een heffing naar het aantal kubieke 
meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.  
 
Ten aanzien van de belastingtarieven merken wij het volgende op. 
 
De voorzieningen waarvan de kosten kunnen worden verhaald sluiten aan bij de 
maatregelen die de gemeente in het kader van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 
onderneemt. Dit kunnen maatregelen met een collectief of individueel karakter zijn. In het 
kader van de nieuwe wettelijke regeling bestaat er verder geen onzekerheid meer over de 
mogelijkheid om de kosten van een voorziening voor de individuele behandeling van 
afvalwater (IBA) te verhalen. Indien de IBA wordt geplaatst ter nakoming van de zorgplicht 
van de gemeente kunnen de kosten daarvoor worden meegenomen in de rioolheffing. Bij de 
rioolheffing is het van belang dat de gemeente aannemelijk kan maken dat de maatregelen 
van belang zijn voor het nakomen van de zorgplichten. 
 
In de Perspectiefnota 2008 heeft uw college de raad al uitvoerig geïnformeerd over de 
beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van water en riolering en de effecten hiervan op 
de rioolheffing. In januari 2008 heeft de raad het uitvoeringsprogramma tegen wateroverlast 
vastgesteld. In het uitvoeringsplan wordt voor 2009 rekening gehouden met maatregelen op 
het Pompplein en de Werf en met de aanleg van een vuilwaterberging op het Eymaplein. De 
werkzaamheden aan de Julianastraat die in 2008 zijn aanbesteed, worden ook in 2009 
uitgevoerd.  
 
Ten aanzien van de tariefstelling in de ontwerp-verordening rioolheffing 2009 kan worden 
verwezen naar hetgeen hierover in de concept-programmabegroting 2009 (onder paragraaf 
G: Lokale heffingen) en de Perspectiefnota 2008 (onder paragraaf 5: Ontwikkeling tarieven 
riolering) is gesteld. Kort samengevat komt dit op het volgende neer. 
   
Aangezien de rioolheffing een bestemmingsheffing is, is bij de rioolheffing het principiële 
uitgangspunt dat de geraamde kosten volledig gedekt moeten worden. De werkelijke 
verschillen worden gestort dan wel onttrokken aan de egalisatievoorziening. In 2006 is door 
de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Op basis van de 
uitgangspunten daarin en geactualiseerd met nieuwe gegevens op grond van nadien door 
de raad genomen nieuwe maatregelen, zoals het uitvoeringsprogramma tegen 
wateroverlast, zou een kostendekkend tarief uitkomen op € 218,--. Het tarief voor 2008 is    
€ 143,--. Het genoemde kostendekkend tarief is in strijd met een ander uitgangspunt van de 
raad, dat het tarief zo gelijkmatig mogelijk dient te stijgen teneinde de burger niet te 
confronteren met grote lastenverzwaringen. In verband daarmee is bij de bepaling van het 
tarief de aanwezige egalisatievoorziening op voorhand ingezet om de tariefsaanpassing tot 
een aanvaardbaar niveau te kunnen beperken. In de Perspectiefnota 2008 is onder 
paragraaf 5 voorgesteld het tarief voor 2009 te stellen op € 179,-- als basistarief. Daarbij is 
tevens een meerjarig voorstel gedaan om, rekening houdend met extra investeringen, in 
2013 weer tot een positieve voorziening te komen.  
 
In de verordening rioolheffing is sprake van een gedifferentieerd stelsel dat opgebouwd is uit 
eenheden per 500 m3 waterverbruik. Alle woningen vallen onder de eerste eenheid: het 
basistarief. Zoals gesteld in de verordening wordt de directe belasting geheven van de 
gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering 
wordt afgevoerd. 
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Met de Verordening rioolheffing gemeente Bergen 2009 kan de gemeente de kosten 
verhalen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en 
overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan de nog uit te voeren maatregelen tegen de wateroverlast en de 
uitvoering van de basisinspanning afkoppelen en risicovolle overstorten.  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

anders nl. Om de aanslagen gemeentelijke belastingen 2009 te kunnen opleggen dient de 
raad nog in 2008 de tarieven vast te stellen. 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Het vaststellen van belasting- en retributieverordeningen is een raadsbevoegdheid. 
Over bepaalde tarieven vindt overleg plaats met brancheverenigingen.  
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Dit onderdeel van ons voorstel is niet van toepassing op de reeds ingevoerde belastingen 
en rechten. In verband daarmee merken wij alleen met betrekking tot de invoering van de 
nieuwe rioolheffing het volgende op. 
 
Uit de toelichting behorende bij het KB betreffende de inwerkingtreding van de wet (Stb. 
2007,277) kan worden afgeleid, dat de nieuwe rioolheffing vanaf 1 januari 2008 kan worden 
toegepast. Gemeenten hebben twee jaar de tijd om over te schakelen van het oude naar 
het nieuwe systeem van kostenverhaal. Dit betekent dus dat de gemeente ervoor kan 
kiezen om ook nog voor het jaar 2009 rioolrechten als bedoeld in artikel 229 van de 
Gemeentewet te blijven heffen. Indien hiertoe wordt besloten kan de gemeente de kosten 
die gepaard gaan met het anders omgaan met afvloeiend hemelwater en de verwerking van 
ingezameld grondwater echter niet verhalen op de burger. De kosten die bijvoorbeeld 
gemaakt worden ter uitvoering van de maatregelen tegen de wateroverlast kunnen dan dus 
niet verhaald worden. Een rioolrecht is immers een retributie hetgeen betekent dat de dienst 
die de gemeente levert gekoppeld moet worden aan het individuele profijt van de burger. 
Deze optie achten wij gelet op de nadelige effecten hiervan voor de dekking van de kosten 
van de door de gemeente nog te plegen investeringen ter uitvoering van de wettelijke 
zorgplichten in deze ongewenst. 
 
Verder heeft de gemeente -zoals hiervoor (onder punt 2) aangegeven - de mogelijkheid om 
de rioolheffing voor alle taken in zijn geheel te heffen (VNG model A) maar ook om de 
heffing te splitsen (VNG model B). Bij het hanteren van de modelverordening rioolheffing-B 
is er sprake van twee directe belastingen zodat er sprake moet zijn van een kosten-
toerekening tussen de beide heffingen. In de kosten van afvoer van afvalwater en afvoer 
van hemelwater zit altijd een arbitrair gedeelte. Indien voor dit model gekozen wordt is het 
van belang dat uit de kostentoerekening controleerbaar is en dat duidelijk wordt dat de 
gemeente geen kosten twee keer meeneemt. Gelet op de problemen die kunnen ontstaan 
bij de kostentoerekening achten wij het hanteren van deze modelverordening niet wenselijk. 
 
Vorengenoemde problemen kunnen ook ontstaan indien de belasting zowel van de 
eigenaren als de gebruikers wordt geheven. In verband daarmee is gekozen voor het tot nu 
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toe gehanteerde beleid inhoudende dat de belasting wordt geheven van de gebruiker van 
een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt 
afgevoerd.    
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na vaststelling door de raad wordt via de Duinstreek 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 gemeentelijke 
belastingen en rechten. 
 

6. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?  
Voor het vaststellen van de tarieven is geen toestemming vereist van de Provincie. 
 
De belasting- en legesopbrengsten vormen een structurele opbrengst voor de gemeente. 
 
De nu voorgestelde tarieven zijn verwerkt in de conceptbegroting 2009.  
 
Te benoemen risico’s: 
 

 1. open-einde regelingen 
 2. garantieverplichtingen 
 3. risico's gemeentelijke eigendommen 
 4. overige Bij het niet vaststellen van de verordeningen kunnen geen aanslagen 

gemeentelijke belastingen 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 gemeentelijke belastingen te kunnen opleggen, dienen de 
belasting- en retributieverordeningen door uw raad te worden vastgesteld. 
 
Verder merken wij met betrekking tot de invoering van de rioolheffing nog het volgende op. 
 
Zoals reeds aangegeven in dit voorstel kunnen door middel van de rioolheffing de kosten 
worden verhaald die de gemeente moet maken in het kader van het treffen van collectieve 
maatregelen die de gemeente noodzakelijk acht ter uitvoering van de wettelijke zorgplichten 
van de gemeente. Door middel van de heffing van een rioolrecht kunnen alleen die kosten 
verhaald voorzover er sprake is van een dienst waar een burger individueel profijt van heeft. 

  
 
Bijlagen:  1. B&W-besluiten; 
  2.  paragraaf G lokale heffingen versie 2 oktober; 

  3.         verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en  
3a.       tarieventabel bij de Verordening reinigingsheffing 2009; 
 reinigingsrechten 2009; 
4. verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2009; 
5. verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2009; 
6. verordening op de heffing en invordering van leges 2009; 
6a. tarieventabel behorende bij de legesverordening 2009; 
7. verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2009; 
7a. tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2009; 
8. verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2009; 
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9. verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 
2009; 

10. verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2009;  
10a. tarieventabel behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2009; 
11. verordening op de heffing en invordering van precariorechten 2009; 
11a. tarieventabel behorende bij de verordening van precariorechten 2009; 
12. verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2009; 
13. verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 

2009; 
14. verordening op de heffing en invordering van IBA-aansluitrechten 2009; 
15. verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Bergen 2009. 
15.a     tarieventabel behorende bij de verordening aansluitvoorwaarden        
 rioleringgemeente Bergen 2009 
16. verordening op de heffing en invordering van rioolheffing gemeente 

Bergen 2009. 
 
 
 
 
 
 
Bergen, 11 november 2008 
 
College van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 
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