
B&W-besluit:

1. Het college neemt kennis van het ambtshalve verminderen van de opgelegde aanslagen
respectievelijk het aanpassen van de voorlopig opgelegde aanslagen.

2. Het college geeft opdracht om voor het in gebruik hebben van openbaar water een afzonderlijk
voorstel te doen, waarbij ook de overige gelijksoortige tarieven voor deze groep gebruikers
betrokken worden.

3. De betrokken eigenaren en de BHS te informeren via een brief.

4. Financiële consequenties: de verwachte opbrengsten zullen niet gerealiseerd worden, maar in de
begroting was nog geen rekening gehouden met deze opbrengsten.

5. De nota wordt ter informatie naar de commissie Beheer gestuurd.
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Bestuurlijke context

In 2007 is het tarief voor het in gebruik hebben van openbaar water (SB SW G 2) gelijkgetrokken met
het in gebruik hebben van openbare grond (PD BWL A 1.2 en 1.3). Dit betekende een verhoging van
400 procent (van 9,44 euro naar 38,40 euro per m² per jaar). De betreffende eigenaren zagen zich
geconfronteerd met een fors verhoogde voorlopige precariobelastingaanslag. Daarnaast zijn in de
voorlopig opgelegde aanslagen enige onjuistheden geslopen in de tariefstoepassing.

Om die reden wordt besloten om de opgelegde aanslagen voor het gebruik van openbaar water
ambtshalve te verminderen, respectievelijk de voorlopig opgelegde aanslagen aan te passen. Bij de
berekening van de ambtshalve verminderde dan wel aangepaste aanslagen voor 2007 zal dus worden
uitgegaan van het tarief voor 2006, plus de trendmatige verhoging van 1 procent, die voor alle
precariobelastingtarieven voor 2007 geldt.

Voor het in gebruik hebben van openbaar water zal nu een afzonderlijk voorstel gedaan worden, waarbij
ook de overige gelijksoortige tarieven voor deze groep gebruikers betrokken worden.
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Geachte heer, mevrouw,

In 2007 is het tarief voor het in gebruik hebben van openbaar water gelijkgetrokken
met het in gebruik hebben van openbare grond. Dit betekende een verhoging van
400 procent (van 9,44 euro naar 38,40 euro per m² per jaar). U werd als eigenaar
geconfronteerd met een fors verhoogde (voorlopige) precariobelastingaanslag.
Daarnaast zijn in de (voorlopig) opgelegde aanslagen enige onjuistheden geslopen
in de tariefstoepassing.

Om die reden heeft de gemeente besloten om de opgelegde aanslagen voor het
gebruik van openbaar water ambtshalve te verminderen respectievelijk de voorlopig
opgelegde aanslagen aan te passen. Bij de berekening van aanslagen voor 2007 zal
voor het aantal m2 in gebruik genomen water worden uitgegaan van het tarief van
2006, plus de voor 2007 geldende trendmatige verhoging van 1 procent.

De aan u opgelegde (voorlopige) aanslag zal overeenkomstig verlaagd worden. U
ontvangt de verminderingsbeschikking, respectievelijk de definitieve aanslag, voor
1 januari 2008.

Voor het aanpassen van het tarief voor het in gebruik hebben van openbaar water
zal volgend jaar een nieuw voorstel gedaan worden.
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