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Agendapunt : 04. 
Voorstelnummer : 12-075 
Raadsvergadering : 15 december 2011 
Naam opsteller : D. Druiven, J. Hemmen 
Informatie op te vragen bij : D. Druiven 072-8880269 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
 
Onderwerp: Uitgangspunten voor de verordening precariobelasting 2012 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  - Kennis nemen van de bijgevoegde notitie “Uitgangspunten voor de verordening 
precariobelasting 2012” 

- Te besluiten om de verordening precariobelasting 2012 aan te passen op basis 
van de uitgangspunten in de notitie 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Op 23 juni 2011 is uw raad per memo door ons college geïnformeerd over de heffing  van precario 
bij evenementen. Aanleiding voor deze memo was de bij diverse organisatoren van evenementen 
ontstane onrust met betrekking tot de heffing van precariobelasting. Deze onrust staat tegenover 
de wens van ons college om de organisatie van evenementen en initiatieven vanuit de  
gemeenschap te bevorderen.  
 
Anderzijds kwamen er vanuit de uitvoering van de huidige verordening signalen dat deze niet meer 
geheel aansloot op de praktijk. Daarbij is in het collegeprogramma 2010-2014 opgenomen dat 
bestaande regelgeving wordt getoetst op onnodige regeldruk. 
 
Ons college heeft hier aanleiding in gezien om de gehele verordening te laten toetsen op 
bruikbaarheid en te onderzoeken of bij de heffing voor evenementen een beleid kan worden 
gevoerd dat aansluit bij de visie van ons college.  
 
Daarnaast besloot ons college om bij het tot stand komen van de precarioverordening 2012 met 
uw raad een discussie te voeren over de commerciële en niet commerciële evenementen en de 
daarbij behorende tarieven. Uw raad werd hier middels een memo over geïnformeerd. 
 
Op grond van bovenstaande is de gehele precarioverordening onder de loep genomen. De 
bevindingen uit een onderzoek door het externe bureau Wiegeraad De Cloe  hebben ertoe geleid 
opnieuw uitgangspunten te formuleren inzake de heffing van precario. Alvorens over te kunnen 
gaan tot het vaststellen van een verbeterde verordening precario en bijbehorende tarieventabel, is 
het zaak met uw raad overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten voor de verordening. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
De uitkomsten van de door uw raad gevoerde discussie dienen als uitgangspunt voor de in de raad 
van december vast te stellen verordening op de heffing en inning van precariobelasting 2012. Als 
de in de notitie genoemde uitgangspunten worden overgenomen wordt de bovengenoemde 
verordening sterk vereenvoudigd, wordt de regeldruk voor ondernemers en burgers verminderd, 
worden belastingplichtigen evenrediger belast en wordt de verordening eenduidig en goed 
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uitvoerbaar. Daarbij wordt recht gedaan aan de wens van ons college om evenementen en 
initiatieven die de sociale cohesie bevorderen zo veel mogelijk vrij te stellen van heffing. 
 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
opiniëren 
kaderstellend 
maatschappelijk urgent 
 
 
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 gemeente heeft een autonome bevoegdheid de in de Gemeentewet genoemde 
belastingen naar eigen inzicht in te voeren, waaronder de precariobelasting. 
 
Ondernemers die jaarlijks een precarioaanslag krijgen voor bijvoorbeeld het houden van een terras 
krijgen in 2012 een duidelijker en transparantere aanslag. Hierbij is het uitgangspunt dat de hoogte 
van de aanslag aansluit bij de aanslag van voorgaande jaren. Evenementen, circussen, 
braderieën, kofferbakmarkten, buurtfeesten en charitatieve instellingen worden vrijgesteld van 
precariobelasting 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Voor het evenredig en transparant heffen van precariobelasting is een wijziging van de huidige 
verordening noodzakelijk. Uw raad kan besluiten niet alle uitgangspunten over te nemen of de 
verordening te houden zoals deze nu is. 
 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Het besluit van uw raad wordt als uitgangspunt voor de verordening op de heffing en inning van 
precariobelasting 2012 gebruikt. Deze verordening wordt in december aan uw raad voorgelegd. De 
nieuwe verordening wordt vanaf 1 januari 2012 van kracht. 
 

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. Op basis van een eerder besluit van ons college is in 2011 in 
veel gevallen geen precariobelasting geheven. Om te bepalen wat het effect is van de 
voorgestelde vrijstelling is daarom gekeken naar de opbrengsten van het jaar 2010. Het totaal aan 
precariobelasting als gevolg van een evenement of markt in 2010 bedroeg € 22.000,-.  
 
De nu voorgestelde uitgangspunten leiden tot een verbeterde uitvoering van de gehele 
verordening waardoor het gemis aan inkomsten naar verwachting zal worden gecompenseerd. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Als de in de notitie genoemde uitgangspunten worden overgenomen wordt de bovengenoemde 
verordening sterk vereenvoudigd, wordt de regeldruk voor ondernemers en burgers verminderd, 
worden belastingplichtigen evenrediger belast en wordt de verordening eenduidig en goed 
uitvoerbaar. 
 
Bijlagen: Uitgangspunten voor de verordening precariobelasting 2012 
 
Bergen, 8 november  2011 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester  


