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Kernboodschap Met deze Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021 worden ten 
aanzien van een aantal artikelen uit de Verordening leges 2021, de Tarieventabel 
Havengelden behorende bij de Verordening Havengelden 2021 en de 
Tarieventabel Parkeerbelastingen behorende bij de Verordening 
Parkeerbelastingen 2021 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 wijzigingen.  

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 

n.v.t. 

Besluit College 

d.d. 16 februari 2021 

 

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

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

 

de “Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021” vast te stellen. 

 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

1. Inleiding 
Met deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2021 worden ten aanzien van een aantal artikelen 
uit de Verordening leges 2021, de Tarieventabel Havengelden behorende bij de Verordening 
Havengelden 2021 en de Tarieventabel Parkeerbelastingen behorende bij de Verordening 
parkeerbelastingen 2021 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 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. de “Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021” vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de wijzigingsverordening wordt beoogd een aantal artikelen uit de Verordening leges 2021, de 

Tarieventabel Havengelden behorende bij de Verordening Havengelden 2021 en de Tarieventabel 

Parkeerbelastingen behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2021 in overeenstemming te 

brengen met de uitvoering van het beleid en de geldende wet- en regelgeving.  

 

4. Argumenten 
Verordening leges 2021 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de modelverordeningen leges begin januari 

2021 gewijzigd. Artikel 6 is in de Verordening Leges 2021 aangepast in verband met de kennisgeving 

en betaling langs elektronische weg.  
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Verordening Havengelden 2021 

Drie tarieven, opgenomen in de Tarieventabel Havengelden 2021, dienen te worden aangepast 

omdat deze tarieven per abuis foutief zijn geïndexeerd. De opgenomen foutieve tarieven hebben nog 

niet geleid tot nadelige financiële gevolgen. 

 

Verordening Parkeerbelastingen 2021 

Eén tarief, opgenomen in de Tarieventabel Parkeerbelastingen 2021, dient te worden aangepast 

omdat het tarief foutief in de verordening staat opgenomen. Het maximumtarief van €65,50 

opgenomen in artikel 6 van de Tarieventabel Parkeerbelastingen 2021, dient aangepast te worden 

naar een bedrag van €65,30. Dit bedrag wordt al toegepast. Deze wijziging formaliseert de huidige 

praktijk. 

 

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 Haarlem 2021 wordt bekendgemaakt in het 
Gemeenteblad en treedt in werking de dag na publicatie.  

Tevens wordt de Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021 verwerkt in de op 

Overheid.nl gepubliceerde Verordening leges Haarlem 2021, Verordening Havengelden Haarlem 

2021 en de Verordening Parkeerbelastingen Haarlem 2021.  

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1 : Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021 

 

 

 

 

 

 


