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Onderwerp
Tweede wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021

Behandelvoorstel voor 
commissie

De raad is op grond van artikel 229 van de Gemeentewet bevoegd tot het 
vaststellen van de wijzigingen._________________________________________
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.

-Steunmaatregelen corona eerste halfjaar 2021 en bijbehorende bijlage: Notitie 
corona noodsteunpakket (kenmerk: 2021/0060469)________________________

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

Relevante eerdere 
besluiten
Besluit College 
d.d. 25 mei 2021

*ƒ* Gemeente 
Haarlem

Nummer
Portefeuillehouder
Programma/beleidsveld
Afdeling
Auteur
Telefoonnummer
Email_______________
Kernboodschap

2021/249940_________________________________________________________
Rog, M.RJ.___________
7.1 Lokale belastingen en heffingen_______________________________________
1Z___________________________________________________________________
Barwari, R,___________________________________________________________
023-5115522__________________________________________________________
rbarwari@haarlem.nl___________________________________________________
Met deze Tweede wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021 wordt 
voorgesteld tarieven te verlagen, conform de eerder vastgestelde 
steunmaatregelen als gevolg van Corona. Dit betreffen tarieven ten aanzien van 
precario terrassen, de reclamebelasting en de BIZ-heffingen met uitzondering van 
de Waarderpolder. Daarnaast wordt voorgesteid enkele artikelen uit de 
Tarieventabel Leges 2021, behorende bij de Legesverordening 2021, aan te 
passen. De verordening wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de 
uitvoering van het vastgestelde beleid en de geldende wet- en regelgeving. Er zijn 
wijzigingen van redactionele aard en wijzigingen in tarieven.
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De raad is op grond van artikel 229 van de Gemeentewet bevoegd tot het vaststellen van de 
wijzigingen.

Besluit:
de "Tweede wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021" vastte stellen.

4. Argumenten
Tarieventabel Leges, behorende bij de Legesverordening 2021
Er wordt voorgesteld om artikel 1.18a.3, opgenomen in Hoofdstuk 18a, als volgt te wijzigen:

3. Beoogd resultaat
Met de wijzigingsverordening wordt beoogd een aantal artikelen uit de Tarieventabel Leges 2021, 
behorende bij de Legesverordening 2021, de Tarieventabel Precario 2021, behorende bij de 
Verordening precariobelasting 2021, de Verordening op de heffing en de invordering van 
Reclamebelasting Cronjé 2020, de Verordening Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019- 
2023 en de Verordening Bedrijven Investering Zone Binnenstad 2019-2023 in overeenstemming te 
brengen met de uitvoering van het vastgestelde beleid en de geldende wet- en regelgeving.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. de "Tweede wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021" vast te stellen.

1. Inleiding I
Met deze Tweede wijzigingsverordening belastingen Haarlemi<2b21 wofdt voorgesteld tarieven te 

verlagen, conform de eerder vastgestelde steunmaatreg^ren als gevolg van Corona. Dit betreffen 
tarieven ten aanzien van precario terrassen, de reclamebelasting en de BIZ-heffingen met 
uitzondering van de Waarderpolder. Daarnaast wordt voorgesteld enkele artikelen uit de 
Tarieventabel Leges 2021, behorende bij de Legesverordening 2021, aan te passen.
De verordening wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de uitvoering van het vastgestelde 
beleid en de geldende wet- en regelgeving. Er zijn wijzigingen van redactionele aard en wijzigingen in 
tarieven.
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Op 18 februari 2021 heeft de raad de notitie Coronanoodsteunmaatregelen eerste helft 2021 
vastgesteld inclusief de per onderdeel vermelde voorstellen en de daarbij aangegeven 
dekking (kenmerk: 2021/0060469). Er is onder andere bepaald dat de huidige, hieronder vermelde, 
gemeentelijke belastingmaatregelen voor ondernemers met 6 maanden worden verlengd tot 1 juli 

Tarieventabel Precario 2021, behorende bij de Verordening precariobelasting 2021, de Verordening 
op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Cronjé 2020, de Verordening Bedrijven 
Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023, de Verordening Bedrijven Investering Zone Binnenstad 
2019-2023 en de Verordening Bedrijven Investering Zone Binnenstad 2019-2023

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand: artikel 1.1.11
Voor verstrekkingen vermeld in de artikelen 1.1.9,1.1.9.1, 1.1.10.5, die schriftelijk aangevraagd en 
betaald worden vanuit alle landen buiten Europa (de non-SEPA-landen) wordt het bedrag 
vermeerderd met € 10,-

Hoofdstuk 4 verstrekkingen uit de Basisregistratie personen: artikel 1.4.9
Voor verstrekkingen vermeld in de artikelen 1.4.2.1,1.4.2.2,1.4.4.1,1.4.7, die schriftelijk 
aangevraagd en betaald worden vanuit alle landen buiten Europa (de non-SEPA landen) wordt het 
bedrag vermeerderd met € 10,-

Er wordt voorgesteld om artikel 1.1.11 en artikel 1.4.9 toe te voegen aan de Tarieventabel leges, 
behorende bij de Legesverordening Haarlem 2021.

Oud: "tot wijziging en opzegging van een ligplaatsvergunning voor een pleziervaartuig" 
Nieuw: "tot wijziging van een ligplaatsvergunning voor een pleziervaartuig"

Het in rekening brengen van leges voor het opzeggen van een vergunning is niet in lijn met andere 
leges die de gemeente Haarlem hanteert, de intrekkingsleges zijn uniek in Haarlem. Daarnaast is het 
gezien de grote wachtlijst voor een ligplaatsvergunning niet wenselijk om enige blokkade op te 
werpen om een ligplaatsvergunning op te zeggen. Financieel heeft het doorvoeren van deze wijziging 
geen grote consequenties (max. € 3.000, - p/j).

Non- SEPA eurobetalingen
De invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) in 2014 heeft ertoe geleid dat alle eurobetalingen 
in Europa zijn gestandaardiseerd en er binnen Europa geen bankkosten meer verschuldigd zijn. Bij 
betalingen en overboekingen buiten een SEPA-gebied dienen wel verwerkingskosten te worden 
betaald. De kosten voor Non-SEPA eurobetalingen zijn per bank verschillend. De huisbankier van de 
gemeente Haarlem, de Bank voor Nederlandsche Gemeenten (BNG-bank), rekent een bedrag van 
€10,00. Wanneer deze bankkosten niet volledig in rekening worden gebracht bij de burger, ontvangt 
de gemeente te weinig leges voor het geleverde product of dienst omdat de bank deze wel inhoud 
op het ontvangen bedrag. Door deze kosten door te berekenen aan de burger, ontvangt de 
gemeente de volledige leges van het geleverde product of dienst.
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7. Bijlage
-Tweede wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021

5. Risico's en kanttekeningen
Het financieel effect van de wijzigingen is verwerkt in de nog vast te Voortgangsrapportage 2021, 
onderdeel van de Kadernota 2022.

Er wordt nu voorgesteld om de reeds vastgestelde maatregelen aan te passen in desbetreffende 
belastingverordeningen.

6. Uitvoering
De Tweede wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021 wordt bekendgemaakt in het 
Gemeenteblad en treedt in werking de dag na publicatie.
Tevens wordt de Tweede wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021 verwerkt in de op 
Overheid.nl gepubliceerde Verordening leges Haarlem 2021, de Verordening precariobelasting 2021, 
de Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Cronjé 2020, de Verordening 
Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023 en de Verordening Bedrijven Investering 
Zone Binnenstad 2019-2023.

Belastingmaatregelen:
-Precario tarieven voor terrassen tot 1 juli 2021 met 100% te verlagen met € 200.000 
als nadelig effect voor de begroting 2021.
-Tarieven BIZ-heffing binnenstad, Cronjéstraat en Amsterdamstraat voor heel 2021 
met 25% te verlagen, maar de subsidie aan de ondernemers handhaven. Dit heeft 
een nadelig effect op de begroting van € 162.000.
-Tarief reclamebelasting Cronjéstraat voor heel 2021 met 25% verlagen, maar de 
subsidie aan de ondernemers niet te wijzigen. Het nadelig effect voor de begroting
2021 is €20.000.


