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Onderwerp: Belastingverordeningen 2013 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - De raad besluit de belastingverordeningen 2013 vast te stellen; 

- De raad besluit de “Eerste wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013” vast 
te stellen. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Om voor belastingjaar 2013 rechtmatig en in overeenstemming met de Programmabegroting 2013 
belastingen te kunnen heffen dienen de belastingverordeningen 2013 te worden vastgesteld door 
uw raad. 
 
In de Programmabegroting 2013 zijn in paragraaf G ‘Lokale heffingen’ de uitgangspunten voor het 
bepalen van de tarieven van de diverse gemeentelijke heffingen beschreven.  
  
Hieronder worden de belangrijkste uitgangspunten kort samengevat. Als bijlage is een overzicht 
van de gewijzigde en meest voorkomende  tarieven toegevoegd. 
 
Afvalstoffenheffing 
Voor de afvalstoffenheffing wordt een volledige kostendekkendheid nagestreefd. Voor 2013 wordt 
een bedrag onttrokken uit de egalisatievoorziening omdat de werkelijke kosten hoger zijn dan de 
opbrengsten. Dit verschil kan gedeeltelijk worden gedekt vanuit de voorziening waarbij het 
uitgangspunt is dat het saldo van de voorziening positief moet blijven. Dit resulteert in een stijging 
van het tarief ten opzichte van 2012. 
 
Rioolheffing 
Bij de bepaling van het tarief voor de rioolheffing 2013 is rekening gehouden met de afspraak met 
de toezichthouder (provincie Noord-Holland) om vanaf 2013 tot een blijvend positieve voorziening 
te komen. Het uitgangspunt blijft de kostendekkendheid. Vanaf 2013 wordt een gefaseerde 
doorberekening van veeg- en baggerkosten opgenomen waardoor de werkelijke kosten hoger zijn 
dan opbrengsten. Dit verschil kan gedeeltelijk worden gedekt vanuit de voorziening waarbij het 
uitgangspunt is dat het saldo van de voorziening positief moet blijven. Dit resulteert in een stijging 
van het tarief ten opzichte van 2012. 
 
Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 
De hoogte van de aanslag OZB is afhankelijk van de waarde in het economisch verkeer van de 
onroerende zaak. De tarieven worden berekend in overeenstemming met de stijging of daling van 
de totale waarde van het areaal in relatie tot de geraamde opbrengst. Hiermee wordt beoogd de 
jaarlijkse aanslag zo min mogelijk te laten beïnvloeden door fluctuaties in de waarde waarover de 
belasting berekend wordt. Op dit moment is het beeld omtrent de ontwikkeling van deze waardes 

    1 



 

nog niet volledig. Uitgaande van het huidige inzicht in de waardering kan voor woningen een 
gemiddelde daling van 6% worden verwacht.  
Voor niet-woningen is de verwachte daling op 4% gesteld. Rekeninghoudend met de in het 
coalitieakkoord vermelde stijging van de OZB opbrengst wordt de maximale verhoging met het 
inflatiecijfer ( 2% ) voorgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat het volledige beeld omtrent de 
waardeontwikkeling ruim voor de aanslagoplegging wordt verwacht. 
 Indien de genoemde daling van de waarde minder sterk is kan aan de raad worden voorgesteld 
om een lager tarief vast te stellen middels een wijzigingsverordening. Hiermee kunnen hoger dan 
beoogde aanslagen worden voorkomen. 
 

Forensenbelasting 
Zoals vermeld in de tussentijdse rapportage 2012 en de programmabegroting 2013 zijn de 
geraamde opbrengsten voor de forensenbelasting aanzienlijk verhoogd. Dit betreft een structurele 
verhoging als gevolg van uitbreiding van het areaal. 
 
De bepaling van het tarief voor de forensenbelasting is net als de OZB afhankelijk van de 
verwachte waarde-ontwikkeling van woningen. Zoals vermeld is het beeld omtrent de ontwikkeling 
van deze waardes nog niet volledig. Daarom wordt voor de bepaling van het tarief in relatie tot de 
geraamde opbrengst uitgegaan van hetzelfde gemiddelde dalingspercentage van 6% voor 
woningen. Daarbij is in het bijzonder nog rekening gehouden met het feit dat een groot gedeelte 
van het areaal wordt vertegenwoordigd door recreatiewoningen. Voor deze specifieke groep wordt 
een waardedaling van gemiddeld 8% verwacht. Rekeninghoudend met deze dalingspercentages 
en de uitbreiding van het areaal wordt een lichte stijging van het tarief voorgesteld.  
 
De aanslagen forensenbelasting 2013 zullen in het begin van 2014 worden opgelegd. Indien de  
waardedaling minder sterk is dan verwacht is er ruim voldoende tijd om een lager tarief vast te 
stellen middels een wijzigingsverordening. Hoger dan beoogde aanslagen kunnen hiermee worden 
voorkomen. 
 
Parkeerbelastingen 
De voorgestelde wijziging van parkeerregelgeving heeft ook een gevolg voor de Verordening 
parkeerbelastingen 2013. Onder voorbehoud van de vaststelling van de Parkeerverordening 2013 
in de raadsvergadering van 13 december 2012 wordt aan uw raad voorgesteld om de Eerste 
wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2013 vast te stellen. Op deze wijze is de 
regelgeving voor parkeren in overeenstemming met elkaar. De wijziging betreft een aanpassing 
van artikel 1 lid e. De kaart met kenmerk 2012-pb-sch-004 is aangepast naar kenmerk 2012-pb-
sch-005. 
 
Overige 
Voor de overige belastingen en heffingen geldt dat de tarieven zullen worden verhoogd in 
overeenstemming met de meerjarenbegroting 2013-2016: een opbrengstenstijging van 2%. 
Sommige tarieven zijn uit praktische overweging afgerond.  
 

De verordeningen zijn redactioneel aangepast en in overeenstemming gebracht met de huidige 
wet- en regelgeving.  
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Als de verordeningen door uw raad worden vastgesteld, kunnen rechtmatig aanslagen 
gemeentelijke belastingen worden opgelegd in 2013 

 
De gecombineerde aanslag OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting wordt vóór 
28 februari 2013 verzonden. Deze aanslag bevat ook de nieuwe WOZ beschikking met 
waardepeildatum 1 januari 2012. 
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Forensenbelasting en Precariobelasting worden in het opvolgende belastingjaar opgelegd. De 
overige belastingen worden opgelegd op het moment dat zich belastbare feiten voordoen. 

 
De inkomsten die middels het opleggen van belastingen worden gegenereerd dienen tot dekking 
van een gedeelte van de uitgaven zoals opgenomen in de begroting. Op de rioolheffing en 
afvalstoffenheffing na komen de belastingopbrengsten ten gunste van de algemene middelen. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

raadsbevoegdheid 
budgetrecht 
anders nl. om de aanslagen gemeentelijke belastingen 2013 te kunnen opleggen dient uw 
raad nog in 2012 de verordeningen en tarieven vast te stellen. 

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

De verordeningen moeten door uw raad vastgesteld worden om zodoende rechtmatig 
belasting te kunnen heffen.  

 
 f. Burgerparticipatie   n.v.t. 
 
 g. Externe communicatie   

In een publicatie in het Bergens Nieuwsblad, Duinstreek en het Contact met de Egmonden 
wordt bekend gemaakt dat de belastingverordeningen zijn vastgesteld. Tevens wordt dit 
verwerkt op de gemeentelijke website. 

 
 h. Externe overleg gevoerd met      

Hoofd afdeling belastingen en applicatiebeheerder gemeente Alkmaar 
 
 
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, de Duinstreek 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. 
Bij de tussentijdse rapportage 2013 wordt de voortgang op het realiseren van de begrote 
inkomsten gemeld en vindt, op basis van realisaties en prognoses, eventuele bijstelling van de 
begrote opbrengsten plaats. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 zijn de definitieve 
belastingopbrengsten bekend en worden eventuele afwijkingen verklaard. 

 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De belastingopbrengsten vormen een structurele opbrengst voor de gemeente. 
De nu voorgestelde tarieven zijn verwerkt in de programmabegroting 2013.  

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
n.v.t. 
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Risico’s 
Overige: Bij het niet vaststellen van de verordeningen kunnen geen aanslagen gemeentelijke 
belastingen worden opgelegd en loopt de gemeente daardoor inkomsten mis. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Om rechtmatig belastingen te kunnen heffen in 2013. 
 
Bijlagen:  

1 overzicht tariefswijzigingen; 
2 verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en  reinigingsrechten 
 2013; 
2a tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van 

afvalstoffenheffing en  reinigingsrechten 2013; 
3 verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2013; 
4 verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2013; 
5 verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013; 
5a tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2013; 
6 verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013; 
7 verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2013; 
8 verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013; 
9 verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Bergen 2013; 
9a tarieventabel behorende bij de verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente  
 Bergen 2013; 
10 verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van 
 parkeerbelastingen 2013; 
11 verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013; 
11a tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting 2013.   

 
Bergen, 30 oktober 2012 

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