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Met deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2018 worden ten aanzien van
een aantal artikelen uit de Verordening leges 2018, de Tarieventabel leges,
behorende bij de Verordening leges 2018, de Tarieventabel parkeerbelastingen
2018, behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2018, de Verordening
marktgelden 2018 en de Tarieventabel Marktgelden 2018 en promotiegelden,
behorende bij de Verordening marktgelden 2018 aanpassingen voorgesteld. De
verordeningen worden hiermee in overeenstemming gebracht met de uitvoering
van het beleid en de geldende wet- en regelgeving. Er zijn wijzigingen van
redactionele aard en wijzigingen in tarieven.
De raad is op grond van artikel 229 van de Gemeentewet bevoegd tot het
vaststellen van de wijziging van de Verordening leges 2018, Verordening
parkeerbelastingen 2018 en Verordening marktgelden 2018.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel
van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in
de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 20 februari 2018

n.v.t.
1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.
de secretaris,

de burgemeester,

Besluit Raad
d.d. ……….

De raad der gemeente Haarlem,

(wordt ingevuld door de
griffie)

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
1. de “Eerste wijzigingsverordening belastingen 2018” vast te stellen.
de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding
Met deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2018 worden ten aanzien van een aantal
tarieven in de Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2018 (Tarieventabel leges)
aanpassingen voorgesteld. Deze wijzigingen in tarieven zijn een gevolg van een herziening
van tarieven door de landelijke wetgever. De aanpassingen van de tarieven hebben slechts
geringe financiële consequenties. Er is in de Verordening leges 2018 daarnaast een wijziging
voorgesteld van redactionele aard.
Ten aanzien van de Tarieventabel parkeerbelastingen 2018, behorende bij de Verordening
parkeerbelastingen 2018 en de Tarieventabel marktgelden en promotiegelden 2018,
behorende bij de Verordening marktgelden 2018 worden tevens aanpassingen voorgesteld.
Dit betreft zowel het toevoegen van nieuwe artikelen als redactionele wijzigingen.
2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:


de “Eerste wijzigingsverordening belastingen 2018” vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
Met de wijzigingsverordening wordt beoogd een aantal artikelen in de Verordening leges
2018, de Tarieventabel leges 2018, behorende bij de Verordening leges 2018, Tarieventabel
parkeerbelastingen 2018 behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2018, de
Verordening marktgelden 2018 en de Tarieventabel Marktgelden en promotiegelden 2018,
behorende bij de Verordening marktgelden 2018 in overeenstemming te brengen met de
uitvoering van het beleid en de geldende wet- en regelgeving.
4. Argumenten
1. Wijzingen tarieven Tarieventabel leges 2018, behorende bij de Legesverordening
2018
Wijziging tarieven reisdocumenten
De rijksministerraad heeft maximum tarieven vastgesteld die in 2018 zullen gelden voor
reisdocumenten. Voorgesteld wordt om de tarieven genoemd in titel 1, hoofdstuk 2 van de
Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2018 te wijzigen. Het betreft de artikelen
1.2.1.1 tot en met artikel 1.2.1.11.
Wijziging tarieven rijbewijs
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten dat gemeenten met ingang van 1
januari 2018 maximaal €39,45 mogen innen voor een reguliere rijbewijsaanvraag. Dit betreft
een lager tarief dan is opgenomen in de Legesverordening 2018. Met de wijziging van artikel
1.3.1 wordt dit rechtgetrokken.
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Het gereduceerde tarief wordt per 1 januari 2018 geïnd van de Haarlemse burger. Het heeft
dan ook geen nadelige financiële gevolgen gehad.
Wijziging tarieven van aanvraag bewijs van in leven zijn (artikel 1.9.2) en aanvraag tot het
verkrijgen van een legalisatie of waarmerking van een handtekening of document (artikel
1.9.3)
Voorgesteld wordt om de tarieven van artikel 1.9.2 en artikel 1.9.3 te wijzigen. Deze
wijzigingen in tarieven zijn een gevolg van herziening van tarieven door de landelijke
wetgever.
2. Redactionele/tekstuele wijziging Tarieventabel leges 2018
Aanpassing artikel 1.20.8.1
Voorgesteld wordt om artikel 1.20.8.1 uit de Tarieventabel te wijzigen aangezien één artikel
waarnaar wordt verwezen is gewijzigd. Met de wijziging wordt dit hersteld.
Artikel 2.3.5.5 en artikelen 3.2.6 tot en met 3.2.6.6 komen te vervallen
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gebruik overige plaatsen is per 1 januari 2018
in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de AMvB worden de wettelijke normen
leidend en komt de Brandbeveiligingsverordening te vervallen. Voorgesteld wordt om de
artikelen dan ook te verwijderen uit de Tarieventabel leges 2018.
Verplaatsing artikel 3.2.6.5
Voorgesteld wordt om artikel 3.2.6.5 van titel 3, hoofdstuk 2 te verplaatsen naar titel 2,
hoofdstuk 3 van de Tarieventabel leges 2018. Het artikel is per abuis gewijzigd en overgezet
naar titel 3, hoofdstuk 2. Het artikel diende echter gehandhaafd te blijven onder titel 2 van de
Tarieventabel Leges 2018. Voorgesteld wordt om dit te herstellen en artikel 3.2.6.5 te
wijzigen in artikel 2.3.5.3.
Tekstuele wijziging artikel 3.7.2
Voorgesteld wordt om artikel 3.7.2 aan te passen in verband met de wijziging van de Wet
Kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De peuterspeelzalen binnen de
kinderopvang zijn geen aparte categorie meer maar worden gelijkgesteld met andere
kindercentra. Dit dient tekstueel aangepast te worden in het artikel.
Tekstuele wijziging artikel 3.7.7.1
Voorgesteld wordt om de tekst in het artikel aan te vullen met de woorden “tenzij anders
aangegeven”. Voor de kinderopvang geldt een dergelijke afwijkende regel.
Redactionele wijziging Legesverordening 2018
Aanpassing artikel 2 Belastbaar feit
Voorgesteld wordt om artikel 2 van de Legesverordening 2018 te wijzingen. Met de
aanpassing van het artikel wordt aansluiting gezocht bij de onlangs gewijzigde
modelverordening van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Aan artikel 2 wordt een
extra lid toegevoegd conform de modelverordening.
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Wijziging Verordening marktgelden 2018
Voorgesteld wordt om in de nieuwe Marktgeldenverordening een bepaling op te nemen die
het mogelijk maakt van de standplaatshouders op de Zaterdagmarkt promotiegeld te heffen.
Het gaat om een bijdrage van € 1 per 10 m2 marktkraam per marktdag.
Op dit moment wordt er van de ondernemers op de zaterdagmarkt een bijdrage gevraagd voor
promotieactiviteiten ten behoeve van de zaterdagmarkt. Of men wel of niet wil meebetalen is
nu echter nog aan de ondernemer en dit kan op basis van de huidige regels, niet worden
afgedwongen.
Over de juridische houdbaarheid van deze bepaling over een bijdrage aan de promotie van de
zaterdagmarkt is breed advies gevraagd. De VNG en Cocensus onderschrijven de juridische
houdbaarheid van deze constructie.
Door de marktcommissie is de wens geuit om de promotiegelden voor de zaterdagmarkt
gelijktijdig met het reguliere marktgeld voor deze markt te innen. Hiermee wordt bereikt dat
alle standhouders mee betalen aan de promotieactiviteiten voor deze markt. Nu vindt de
deelname aan de promotieactiviteiten voor deze markt nog op vrijwillige basis plaats. Deze
vrijwilligheid is in principe ongewenst, omdat er nu een (beperkt) aantal ondernemers niet
mee betaalt, maar wel meeprofiteert van de effecten van deze promotieactiviteiten.
Door een bijdrage voor promotiegeld geoormerkt op te nemen in de Marktgeldverordening,
ontstaat voor alle ondernemers op de zaterdagmarkt de verplichting mee te betalen aan de
promotie van deze markt. Dit betekent in het uiterste geval dat ondernemers die niet wensen
mee te betalen, een plek op de zaterdagmarkt wordt geweigerd. Met deze nieuwe constructie
(het innen van de promotiegelden via de marktgeldverordening) wordt een eind gemaakt aan
de discussie over niet meebetalen, maar wel meeprofiteren van de positieve effecten van
promotieactiviteiten.
De promotiegelden worden in eerste instantie alleen voor de zaterdagmarkt ingevoerd, omdat
deze markt al een eigen promotiecommissie heeft en er op deze markt ook draagvlak voor is.
Dit is op de overige markten (nog) niet het geval.
De opbrengsten van deze promotiegelden worden per kwartaal doorgestort naar
promotiecommissie van de zaterdagmarkt. Deze commissie legt aan het eind van het jaar
verantwoording af aan de gemeente over de bestedingen van de geïnde promotiegelden. De
extra opbrengsten aan promotiegelden voor de zaterdagmarkt bedragen op jaarbasis rond de €
7.200. Deze extra gelden zijn uitsluitend bestemd voor de promotie van de zaterdagmarkt.
Vanwege het relatief lage bedrag wordt de gemeentebegroting hiervoor niet aangepast.
Naast de opname van de bepaling over de promotiegelden wordt een aantal kleinere
technische wijzigingen voorgesteld:
Wijzigen artikel 1 Verordening marktgelden 2018
Voorgesteld wordt om aan artikel 1 onder de begripsomschrijvingen een definitie toe te
voegen van zowel de Luilakmarkt, als de Kerstmarkt.
Schrappen Kerstkoopjesmarkt uit Tarieventabel Marktgelden 2018
Voorgesteld wordt om de Kerstkoopjesmarkt uit de tarieventabel te verwijderen omdat deze
niet meer bestaat.
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Wijzigen rubriek F Tarieventabel Marktgelden 2018
In rubriek F van de tarieventabel is in de aanhef verwijzing naar G.a en G.b gewijzigd in F.a
en F.b.
Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2018
Voorgesteld wordt om in de nieuwe parkeerbelastingverordening tarieven op te nemen met
betrekking tot de bezoekersregeling en de mantelzorgvergunning.
Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad de nieuwe digitale bezoekersregeling vastgesteld.
Planning is de bezoekersregeling in te voeren per 1 mei 2018. Voorafgaand aan invoering
moeten de tarieven opgenomen worden in de verordening parkeerbelastingen. Daarnaast
wordt in de verordening parkeerbelasting ook het tarief van de mantelzorgregeling
opgenomen. Dit tarief is € 0, - en geeft recht op een besteding van € 60, - binnen de tarieven
van de bezoekersregeling in parkeerzone B en C.
De financiële effecten van de wijziging zijn reeds in de begroting 2018 verwerkt.
5. Risico’s en kanttekeningen
Het financieel effect van de wijzigingen is per saldo nihil en wordt opgevangen binnen de
huidige ramingen.
6. Uitvoering
De Eerste wijzigingsverordening belastingen 2018 wordt bekendgemaakt in het
Gemeenteblad en treedt in werking de dag na publicatie.
Tevens wordt de Eerste wijzigingsverordening belastingen 2018 verwerkt in de op
Overheid.nl gepubliceerde Verordening leges 2018, Verordening marktgelden 2018 en
Verordening parkeerbelastingen 2018.
7. Bijlagen
Bijlage 1: Eerste wijzigingsverordening belastingen 2018
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