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Informatienota 

 

Onderwerp  

Kostendekkendheid gemeentelijke heffingen 

 

Nummer 2019/79417 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 7.1 Lokale belastingen en heffingen 

Afdeling CC 

Auteur Kruijf, P. de 

Telefoonnummer 023-5113045 

Email pdekruijf@haarlem.nl 

Kernboodschap Het college informeert de commissie Bestuur over de Kostendekkendheid van de 

gemeentelijke heffingen. De commissie wordt geïnformeerd over het onderscheid 

tussen belastingen, bestemmingsheffingen en rechten en wat de rol is van de raad 

ten aanzien van Kostendekkendheid. Daarin wordt aandacht besteed aan de 

ruimte die er is bij het vaststellen van de mate van Kostendekkendheid en welke 

kosten kunnen worden verhaald. Tenslotte wordt nader ingegaan op 

uitgangspunten als heffingsmaatstaven, vrijstellingen en soorten tarieven. 

Deze informatie kan onder meer gebruikt worden voor de voorbereiding van de 

bespreking van de Kadernota 2019.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Vaststelling Haarlemse belastingvoorstellen 2019 (2018/710293) 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-

november/19:30/01-Haarlemse-belastingvoorstellen-2019.pdf  

en de tarieven opgenomen in een afzonderlijke bijlage: 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-

november/19:30/17-Bijlage-P-Overzicht-tarieven-2018-2019.pdf 

 

Besluit College  

d.d. 12 maart 2019 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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Inleiding  

De commissie Bestuur heeft in november de portefeuillehouder verzocht de commissie nader te 

informeren over de Kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen eventueel door middel van 

een raadsmarkt. In de voorbereiding daarvan is aan de deelnemende raadsleden, gevraagd op welke 

specifieke vragen nadere beantwoording gewenst is. De antwoorden zijn verzameld in deze nota. 

Bespreking van de nota leidde tot het advies van de voorbereidingsgroep deze nota te agenderen 

voor de commissie bestuur en af te zien van een raadsmarkt. 

 

2. Kernboodschap 

De informatienota geeft inzicht in de verschillende soorten heffingen, de totstandkoming van de 

wijze van kostendekking en het gekozen gemeentelijk beleid daarin, de (on)mogelijkheden van 

Kostendekkendheid en de rol van het college en de raad hierin. Deze informatie kan o.m. gebruikt 

worden bij de integrale afweging van voorstellen bij de Kadernota 2019 en de mogelijkheden kosten 

via heffingen te verhalen. 

 

3. Consequenties 

N.v.t.  

 

4. Vervolg 

De informatie kan gebruikt worden bij de bespreking van de Kadernota 2019, Programmabegroting 

2020 en de belastingvoorstellen voor 2020. 

 

5. Bijlagen 

Bijlage 1: De nota Kostendekkendheid gemeentelijke heffingen 

 


