verwachting wordt dit in een apart voorstel inclusief begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd
ter behandeling in de raadsvergadering van 6 oktober 2011.
1.4 Hondenbelasting
Belastingplichtigen en heffingsgrondslag
De belasting wordt geheven van houders van één of meer honden. Er zijn twee tarieven:
een tarief per hond en een tarief voor kennels.
Kerncijfers
Voor de bepaling van de te verwachten opbrengst van de hondenbelastingen zijn de kerncijfers
over het aantal honden, en het aantal kennels bepalend.
Er zijn circa 2.250 honden in onze gemeente geregistreerd. Na de grote controle eind 2007
wordt nu jaarlijks een gedeelte van de gemeente gecontroleerd. Hierover wordt duidelijk
gecommuniceerd via de media. Dat heeft invloed op de blijvende aangiftebereidheid van de
inwoners en houdt het areaal van de geregistreerde honden op peil.
Tarieven
Bij een opbrengstverhoging van 2% en een gelijkblijvend areaal stijgt het tarief met 2%.

Per hond
Kennels

2011
75,00
645,15

2012
76,50
658,05

2013
78,00
671,20

2014
79,50
684,65

2015
81,00
698,35

De tarieven zijn afgerond op 5 eurocent.
Opbrengsten
Op grond van bovenvermelde tarieven en van 2 % opbrengststijging per jaar worden de begrote
opbrengsten voor 2012 tot en met 2015 als volgt geraamd:

Hondenbelasting

2012
163.900

2013
167.200

2014
170.500

2015
173.900

2.5 Forensenbelasting
Belastingplichtigen en heffingsgrondslag
De forensenbelasting wordt geheven van personen die niet in Bergen wonen, maar hier wel
gedurende meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De
heffingsgrondslag voor de forensenbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. Als
gevolg hiervan heeft het niet stijgen, of zelfs dalen van de WOZ-waarde door een stagnerende
onroerendgoedmarkt ook gevolgen voor de opbrengst van de forensenbelasting.
De forensenbelasting wordt in de regel na afloop van het belastingjaar geheven. Dit wordt
enerzijds veroorzaakt doordat eerst de 90 dagen periode dient te zijn doorlopen, en anderzijds
doordat er een samenloop is met de toeristenbelasting, waarbij de toeristenbelasting voorgaat
voor de forensenbelasting. Pas na afloop van het belastingjaar kan worden bepaald of er
sprake is van een belastingplicht voor de forensenbelasting of voor de toeristenbelasting.
Kerncijfers, waardeontwikkeling en areaal
Het areaal voor deze belasting bestaat uit het aantal tweede woningen dat voldoet aan de
criteria van de forensenbelasting. Voor de bepaling van de kerncijfers is in het eerste kwartaal
van 2010 onderzocht welk areaal er bestaat voor de forensenbelasting en welke
heffingsgrondslag aan dit areaal is gekoppeld. Deze kwam voor 2010 uit op 231 mln. De
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ontwikkeling van het areaal in 2012-2015 en de hoogte van een eventuele stijging of daling van
de WOZ waarde wordt in de programmabegroting 2012-2015 meegenomen.
Opbrengsten
Rekening houdend met een nagenoeg gelijkblijvend areaal en het uitgangspunt van een stijging
van 2% van de opbrengsten in 2012-2015 worden de begrote opbrengsten voor 2012 tot en met
2015 als volgt geraamd:

Forensenbelasting

2012
1.109.400

2013
1.131.600

2014
1.154.300

2015
1.177.300

Tarieven
Het is op het moment van het tot stand komen van de perspectiefnota te vroeg om uitspraken te
doen over de ontwikkeling van het areaal in 2012-2015 en de hoogte van een eventuele stijging
of daling van de WOZ waarde. Het is daarom niet mogelijk de tarieven voor de komende jaren
nu al te berekenen. Dit wordt in de programmabegroting 2012-2015 meegenomen.
2.6 Toeristenbelasting
Belastingplichtigen en heffingsgrondslag
De toeristenbelasting wordt geheven voor het tegen betaling overnachten in de gemeente door
personen die niet in het bevolkingsregister van Bergen staan ingeschreven. De belasting wordt
geheven van degene die overnacht of die daartoe de gelegenheid biedt. De aanslagoplegging
voor de toeristenbelasting vindt, op grond van het heffingsstelsel, na afloop van het
belastingjaar plaats, op basis van de ingediende aangiften.
Voor de toeristenbelasting bestaan naast het vaste tarief per persoon, per overnachting,
forfaitaire tarieven voor de vaste standplaatsen. Het totaal van tarieven in onze gemeente staat
hieronder weergegeven.
Wijze van heffen
Uw raad heeft bij de behandeling van de legesverordening in 2010 de toezegging gekregen dat
de wijze van heffen en een eventuele wijziging hiervan wordt onderzocht. We verwachten de
uitkomsten van dit onderzoek na het zomerreces 2011 aan uw raad voor te leggen. De
eventuele gevolgen van een wijziging van de wijze van heffen kunnen in de
programmabegroting 2012-2015 worden meegenomen.
Kerncijfers en areaal
In de jaren 2007-2009 is intensief gecontroleerd op de juistheid en volledigheid van de
gevoerde verblijfsadministraties door de aanbieders van verblijf, alsmede op de volledigheid
van het areaal (het aantal aanbieders van verblijf). Als gevolg hiervan is de aangiftemoraal
toegenomen en de kwaliteit van de gevoerde administraties verbeterd. Vanuit de
administratieve controles is gedurende de loop van het belastingjaar een voorlopig beeld
ontstaan over de ontwikkeling van de omvang van het aantal te realiseren overnachtingen. In
de periode 2007-2008 is het aantal overnachtingen afgerond 1,2 miljoen.
Door de economische omstandigheden is bekend dat vooral het zakelijke verblijf al in 2009 is
teruggelopen met 20%. Voor 2011 trekt de zakelijke markt naar verwachting weer aan en wordt
rekening gehouden met een stijging van 12,5% zakelijke overnachtingen ten opzichte van 2010.
In 2012 verwachten we weer op het peil van 2008 te zijn.
Naast het aantal overnachtingen kent de toeristenbelasting ook forfaitaire tarieven voor vaste
jaarplaatsen en seizoenplaatsen. Heffingsgrondslag voor deze tarieven is het aantal plaatsen
dat voor deze tarieven in aanmerking komt.
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