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Onderwerp: Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2013. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Besluiten om het Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2013 

vast te stellen. 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Aan uw raad wordt voorgesteld om het Kostenbesluit naheffingsaanslagen parkeerbelastingen 
2013 vast te stellen. Voor het bepalen van de hoogte van de naheffingsaanslag 
parkeerbelastingen (parkeerboete) dient een kostenonderbouwing door uw raad te worden 
vastgesteld. 
 
Eén keer eerder is een kostenbesluit genomen door uw raad bij de vaststelling van de Verordening 
parkeerbelastingen 2012. Het is wenselijk dit elk jaar te doen bij de vaststelling van de betreffende 
verordening. Afgelopen jaar is bij de vaststelling van de Verordening parkeerbelastingen 2013 het 
Kostenbesluit naheffingsaanslag bewust niet toegevoegd. De berekening was op het moment van 
de besluitvorming niet te maken. 
 
Bij de vaststelling op 1 november 2012 heeft uw raad de Verordening parkeerbelastingen 2013 
vastgesteld waarbij het tarief van de naheffingsaanslag op het wettelijke maximum van € 56,- is 
gesteld vooruitlopend op het kostenbesluit. 
 
In het raadsvoorstel “Vaststellen van de Verordening parkeerbelastingen 2013 en bijbehorende 
tarieventabel“ is daarover het volgende aangegeven: 
  
“Aan uw raad wordt voorgesteld om het maximumtarief dat mag worden gerekend voor de kosten 
van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen te hanteren net als in voorgaande jaren. Het 
maximumtarief voor de kosten van een naheffingsaanslag was in 2012 € 54,00. Het maximumtarief 
2013 is vastgesteld op € 56,00. Op dit moment kan de berekening van de kosten van een 
naheffingsaanslag nog niet worden gemaakt. Er volgt in een later stadium een Kostenbesluit 
naheffingsaanslag en als blijkt dat de gemeentelijke kosten lager zijn dan wordt hiermee rekening 
gehouden en volgt, indien nodig, een voorstel tot wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 
2013.” 
 
Vaststelling op het wettelijk maximum tarief 
De inschatting om het tarief vast te stellen op het wettelijk maximum zoals de gemeente altijd heeft 
gedaan is juist gebleken. Er volgt geen voorstel tot wijziging van de Verordening 
parkeerbelastingen 2013. 
 
Berekening kosten per naheffingsaanslag: 
Aantal naheffingsaanslagen 8.000 
Kosten:  € 457.193,- : 8.000 = €  57,15 per naheffingsaanslag. 
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De detailberekening is vermeld in het Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2013 
zie hiervoor de bijlage. 
 
Met het vaststellen van het kostenbesluit is de onderbouwing gegeven van de kosten van een 
parkeerboete. De kosten zijn in overeenstemming met de vastgestelde begroting door uw raad. In 
belastingprocedures tegen de naheffingsaanslag is het noodzakelijk de kostenonderbouwing te 
tonen. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
Met het besluit wordt voldaan aan wet en regelgeving. In belastingprocedures kan hierna worden 
verwezen bij bezwaar tegen de hoogte van de naheffingsaanslag. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(meer dan één optie mogelijk) 
raadsbevoegdheid 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Om rechtmatig naheffingsaanslagen parkeerbelastingen te kunnen heffen. 
 
a. Burgerparticipatie   burgerparticipatie geen 
b. Externe communicatie  nee 
c. Extern overleg gevoerd met  niet van toepassing 
 
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 besluitvorming wordt het besluit op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. 
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Zie Kostenbesluit.  
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
Om rechtmatig naheffingsaanslagen parkeerbelastingen op te leggen. 
 
 
 
Bijlagen 

1. Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2013. 
 
 
Bergen, 26 februari 2013 

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

   2 


	Om rechtmatig naheffingsaanslagen parkeerbelastingen te kunnen heffen.

