
 
 
Agendapunt :  8. 
Voorstelnummer : 12-100 
Raadsvergadering : 15 december 2009 
Naam opsteller : Dimitri Druiven / Marc Bot 
Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven / Marc Bot 
Portefeuillehouders : Jan Stam 
 
Onderwerp: Voorstel tot vaststelling belastingverordeningen 2010 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  het vaststellen van de belastingverordeningen 2010 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

In de programmabegroting 2010 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 2010 
wordt een bedrag onttrokken uit de egalisatievoorziening. Dit resulteert in een gelijkblijvend 
tarief ten opzichte van 2009.  
 
De onroerende zaakbelastingen worden met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een 
percentage van de waarde van de onroerende zaak. Uitgaande van het huidige inzicht in de 
waardestijging, voor woningen en niet-woningen 0,00%, alsmede de in de kaderbrief 
vermelde stijging van de OZB opbrengst met 1,5%, worden de tarieven voorgesteld. 
 
Per 28 december 2009 zal de Europese Dienstenrichtlijn van kracht worden. In verband 
hiermee is de legesverordening aangepast en zijn de artikelen welke onder deze richtlijn 
vallen gemarkeerd. 
 
Naar verwachting zal de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) in 2010 van 
kracht worden. Als voorbereiding hierop is het nieuwe Hoofdstuk 18 (Wabo) is toegevoegd 
als vangnet-regelgeving. Dit Hoofdstuk treedt in werking op het moment dat de Wet 
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht in werking treedt. De alsdan van kracht wordende 
nieuwe artikelen treden in de plaats van de elders in de tarieventabel opgenomen 
legestarieven. Tot het moment van inwerkingtreding van de Wabo blijven de ‘huidige’ 
artikelen van kracht. 
 
De verordeningen zijn redactioneel aangepast en in overeenstemming gebracht met de 
huidige wet- en regelgeving. Meer specifiek voor de toeristenbelasting is de mogelijkheid 
van een voorlopige aanslag. Voor de rioolheffing is de bestaande praktijk, heffing voor IBA’s 
(een Individuele Behandeling van Afvalwater), juridisch vastgelegd in de verordening. 
 
Tot slot geldt voor de overige belastingen, heffingen en leges (met uitzonderingen van de 
toeristenbelasting) dat de tarieven zullen worden verhoogd in overeenstemming met de in 
de kaderbrief gekozen uitgangspunten en praktisch afgerond. Voor de meerjarenbegroting 
2010-2013 wordt dit vastgesteld op 2%.  
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Als de verordeningen door de raad worden vastgesteld, kunnen rechtmatig aanslagen 
gemeentelijke belastingen worden opgelegd. 
 
Forensenbelasting 
Het tarief is aangepast conform de uitgangspunten voor de programmabegroting 2010. 
 
Hondenbelasting 
Het tarief is aangepast conform de uitgangspunten voor de programmabegroting 2010. 
 
Leges  
De tarieven zijn aangepast conform de uitgangspunten voor de programmabegroting 2010. 
Daar waar voorgeschreven zijn de wettelijk gelimiteerde tarieven gehanteerd.  
 
Voor de overige wijzigingen is een algemene toelichting wijzigingen legesverordening 2010 
bijgevoegd. 
 
Lijkbezorgingsrechten 
De tarieven zijn aangepast conform de uitgangspunten voor de programmabegroting 2010. 
 
Marktgelden 
De tarieven zijn aangepast conform de uitgangspunten voor de programmabegroting 2010. 
 
Onroerende zaakbelastingen 
De tarieven zijn aangepast conform de uitgangspunten voor de programmabegroting 2010, 
uitgaande van het huidige inzicht in de waardestijging, voor woningen en niet-woningen 
0,00%, alsmede de in de kaderbrief vermelde stijging van de OZB opbrengst. 
 
Parkeerbelastingen 
De tarieven voor Bergen aan Zee en Egmond aan Zee zijn aangepast conform de 
uitgangspunten voor de programmabegroting 2010. Het parkeertarief van de kernen Bergen 
en Schoorl is ongewijzigd. 
 
Precariobelasting 
De tarieven zijn aangepast conform de uitgangspunten voor de programmabegroting 2010. 
 
Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 
De tarieven zijn ongewijzigd conform de uitgangspunten voor de programmabegroting 2010. 
 

      Toeristenbelasting 
De tarieven zijn aangepast conform de uitgangspunten voor de programmabegroting 2010.  
 
De mogelijkheid tot het opleggen van een voorlopige aanslag is opgenomen. 

 
Watertoeristenbelasting   
De tarieven zijn aangepast conform de uitgangspunten voor de programmabegroting 2010. 
 
Rioolheffing 
De tarieven zijn aangepast conform de uitgangspunten voor de programmabegroting 2010. 
Dit laat onverlet de mogelijkheid tot tariefsverlaging bij wijzigingsverordening in 2010 voor 
de aanslagoplegging zoals besproken in de algemene beschouwingen van 3 november 
2009. 
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Verordening aansluitvoorwaarden riolering. 
De tarieven zijn verhoogd met 2%. 
 
 
 

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 2010 te kunnen opleggen dient de 
raad nog in 2009 de tarieven vast te stellen. 
 

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

Het vaststellen van belastingverordeningen is een raadsbevoegdheid. 
Over bepaalde tarieven vindt overleg plaats met brancheverenigingen.  

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
n.v.t. 
 

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 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 gemeentelijke 
belastingen. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De belasting- en legesopbrengsten vormen een structurele opbrengst voor de gemeente. 
 
De nu voorgestelde tarieven zijn verwerkt in de begroting 2010.  
 
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 
belastingverordeningen door uw raad te worden vastgesteld. 
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Bijlagen:  1.  paragraaf G versie oktober; 

2.  verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en   
reinigingsrechten 2010; 

2a tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering 
van afvalstoffenheffing en   reinigingsrechten 2010 

3. verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2010; 
4. verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010; 
5. verordening op de heffing en invordering van leges 2010; 
5a. tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010; 
5b. algemene toelichting wijzigingen legesverordening 2010; 
6. verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010; 
6a. tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2010; 
7. verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010; 
8. verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 

2010; 
9. verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010;  
9a. tarieventabel behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2010; 
10. verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2010; 
10a. tarieventabel behorende bij de verordening van precariobelasting 2010; 
11. verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2010; 
12. verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 

2010; 
13. verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2010; 
14. verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Bergen 2010; 
14b. tarieventabel behorende bij de verordening aansluitvoorwaarden riolering 

gemeente Bergen 2010. 
 
 
 
 
Bergen, 10 november 2009  
 

      College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 secretaris      burgemeester 
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