
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Derde wijzigingsverordening belastingen 2014 
BBV nr: 2014/280932 

 

1. Inleiding 

Met deze Derde wijzigingsverordening belastingen 2014 worden ten aanzien van enkele 

tarieven in de Tarieventabel behorende  bij de Verordening leges 2014 (Tarieventabel leges) 

aanpassingen voorgesteld, teneinde deze tarieven in overeenstemming te brengen met het 

uitgangspunt van kostendekkendheid van leges.  

Daarnaast worden twee redactionele wijzigingen voorgesteld in respectievelijk de 

Tarieventabel leges en de Tarieventabel behorende bij de Verordening havengelden 2014 

(Tarieventabel havengelden). 

 

De redactionele aanpassingen hebben geen financiële consequenties. 

De aanpassingen tarieven betreffen slechts enkele aanvragen op jaarbasis, waardoor de 

financiële consequenties gering zijn. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 de “Derde wijzigingsverordening belastingen 2014” vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de wijzigingsverordening wordt beoogd de betreffende bepalingen in de Tarieventabel 

leges en de Tarieventabel havengelden in overeenstemming te brengen met de uitvoering van 

het beleid en de geldende wet- en regelgeving. 

 

4. Argumenten 

actuelisering bepalingen 

De tekstuele aanpassing in artikel 1.14.2.4 Tarieventabel leges, waarbij ‘artikel 2.1 van het 

Marktreglement 2008’ wordt vervangen door ‘artikel 3 van de Marktverordening’, is 

noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van de Marktverordening en de 

gelijktijdige intrekking van het Marktreglement 2008 (raadsbesluit d.d. 03 juli 2014). 

 

In artikel 11 van de Tarieventabel havengelden wordt de omschijving “Deze jaartarieven zijn 

inclusief het doorvaartrecht, water en electra” gewijzigd in “Deze jaartarieven zijn inclusief 

het doorvaartrecht”. Deze aanscherping brengt de omschrijving in overeenstemming met de 

uitvoeringspraktijk. De tarieven voor de ligplaatsen Noorder Buiten Spaarne zijn gebaseerd 

op het aantal vierkante meters wateroppervlakte dat een vergunninghouder in gebruik heeft. 

Weliswaar wordt als service voorzien in water en elektra, maar daar wordt geen tarief voor 

gerekend en dit is ook niet in de tarieven van de ligplaatsen verdisconteerd.  

Op grond van de huidige bepaling kunnen vergunninghouders, indien door omstandigheden 

geen water en electra beschikbaar is, met succes bezwaar aantekenen tegen de aanslag. De 

aanslag zal dan in zijn geheel moeten worden ingetrokken, omdat op grond van de huidige 

tekst de grondslag van de aanslag mede omvat levering van water en electra. 

 

kostendekkendheid 

Voorgesteld wordt in de Tarieventabel leges een tweetal tarieven leges aan te passen in het 

kader van afstemming van deze tarieven met de capaciteitsinzet voor behandeling van 

aanvragen. 
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Enerzijds betreft dit het opnemen van bepaling 2.5.1.1., waarin wordt geregeld het recht op 

teruggaaf van leges indien een niet volledige aanvraag wordt ingetrokken.  

Ingevolge de huidige Tarieventabel bestaat recht op 50% restitutie. Gelet op de benodigde 

capaciteitsinzet  wordt voorgesteld dit percentage te verhogen naar 90% met een boven- en 

ondergrens. 

 

Artikel 3.7.6 wordt gewijzigd door daaraan toe te voegen, dat ook voor het aanvragen van een 

ontheffing Parkeerverordening 2012 leges verschuldigd zijn. 

Uitgezonderd van leges wordt de wijziging in verband met  overschrijving tenaamstelling bij 

overlijden vergunninghouder en beëindiging van een parkeerproduct. 

Ingevolge de nieuwe bepaling 3.7.6.1 wordt vastgelegd dat de aanvraag 

bezoekersparkeervergunning(-en) als één product wordt belast. De benodigde inzet van 

medewerkers wordt niet noemenswaardig hoger bij het gelijktijdig aanvragen van meerdere 

bezoekersparkeervergunningen door één aanvrager. 

 

5. Uitvoering 

De Derde wijzigingsverordening belastingen 2014 wordt bekendgemaakt in het digitale 

Gemeenteblad en treedt in werking de dag na publicatie.  

Tevens worden de aanpassingen verwerkt in de op Overheid.nl gepubliceerde Verordening 

leges 2014 en de Verordening havengelden 2014. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; 

 

Besluit: 

 

Vast te stellen de navolgende: 

 

Derde wijzigingsverordening belastingen 2014 

 

 

Artikel A Wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2014 

 

De navolgende artikelen van de Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2014 

komen als volgt te luiden: 

 

    

Hoofdstuk 14 Standplaatsen en voorwerpen  

 1.14.2.4 een vergunning voor een standplaats op een weekmarkt zoals 

bedoeld in artikel 3 van de Marktverordening 2014  € 107,00 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

 2.5.1.1. Teruggaaf als gevolg van intrekking niet volledige aanvraag 

omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of 

sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2,3,2, 2.3.6, 

2.3.6.1A en 2.3.7.2  

  Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning 

voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, 

aanleg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 

2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt terwijl deze nog niet volledig is, 

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De 

teruggaaf bedraagt: 90% 

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges, met dien verstande dat voor bouw-, aanleg of 

sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van: € 141,41 

  en een maximum bedrag van: € 1.500,00 

  Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn dan het 

hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er 

geen recht op teruggaaf.  

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

 3.7.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een parkeervergunning of een ontheffing als bedoeld in de 

Parkeerverordening 2012, of een wijziging als bedoeld in artikel 5 

van de Parkeerverordening 2012, met uitzondering van 

overschrijving tenaamstelling bij overlijden vergunninghouder en 

beëindiging van een parkeerproduct: € 16,30 
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 3.7.6.1 Bij de bepaling van de hoogte van de leges op grond van artikel 

3.7.6 wordt het product bezoekersparkeervergunning(-en) als één 

product verstrekt, ongeacht het aantal per aanvrager.  

 

Artikel B Wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening Havengelden  

2014 

 

Het navolgende artikel van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Havengelden 

2014 komt als volgt te luiden: 

 

    

 11 Voor een ligplaats op het Noorderbuiten Spaarne van het type:  

  A: afmeting van de box  6 x 2,5 m, oppervlakte 15,0 m2 € 634,25 

  B: afmeting van de box  6 x 3,0 m, oppervlakte 18,0 m2 € 761,15 

  C: afmeting van de box  7 x 3,2 m, oppervlakte 22,4 m2 € 947,10 

  D: afmeting van de box  8 x 3,4 m, oppervlakte 27,2 m2 € 1.150,10 

  E: afmeting van de box   9 x 3,3 m, oppervlakte 29,7 m2 € 1.255,85 

  F: afmeting van de box 10 x 3,5 m, oppervlakte 35,0 m2 € 1.479,95 

  G: afmeting van de box 11 x 4,0 m, oppervlakte 44,0 m2 € 1.860,45 

  Deze jaartarieven zijn inclusief het doorvaartrecht.  

 

Artikel C Overgangsbepalingen 

 

De artikelen en de tariefbepalingen of onderdelen daarvan zoals deze luidden voor de 

inwerkingtreding van deze verordening, blijven van toepassing op de belastbare feiten die 

zich voor die datum hebben voorgedaan. 

 

Artikel D Slotbepaling 

 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

2. De datum van ingang van de heffing is de op grond van het eerste lid bepaalde 

datum. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Derde wijzigingsverordening belastingen 

2014.  

 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


