
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met het raadsvoorstel Intrekken aanslagen roerende woon- en
bedrijfsruimtebelastingen voor woonboten.

2. Het besluit leidt jaarlijks tot een verminderde opbrengst van 35.000 euro.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een
advies heeft uitgebracht
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Onderwerp
Intrekken aanslagen roerende woon- en bedrijfsruimtebelastingen
voor woonboten

B & W-vergadering van 12 februari
2008

Bestuurlijke context

Op 15 januari 2008 heeft het college de nota Project woon(schepen)lasten vastgesteld. Daarin stond
onder meer als besluit: “Het college besluit om de invoering van de RWBB over 2006 en 2007 terug te
draaien omdat de waardebepaling onderdeel uitmaakt van de opdracht”. Met bijgaand raadsvoorstel 
wordt dit besluit geëffectueerd.

Raadsparagraaf: deze nota moet naar de raad omdat het intrekken van de betreffende belastingen een
raadsbevoegdheid is.



Onderwerp: Intrekken aanslagen roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen
voor woonboten

1 Inhoud van het voorstel

Op 15 januari 2008 heeft het college de nota Project woon(schepen)lasten
vastgesteld. Daarin stond onder meer als besluit: “Het college besluit om de 
invoering van de RWBB over 2006 en 2007 terug te draaien omdat de
waardebepaling onderdeel uitmaakt van de opdracht”. Met bijgaand raadsvoorstel 
wordt dit besluit geëffectueerd.

2 Aanleiding + fase van besluitvorming

Het besluit maakt onderdeel uit van het project woon(schepen)lasten, Totdat het
nieuwe stelsel van kracht wordt, blijven de oude heffingen van kracht (inclusief de
jaarlijkse indexering). Omdat ook de waardebepaling onderdeel van de opdracht
uitmaakt, dient de invoering van de Roerende Woon- en Bedrijfsruimte Belasting
(RWBB) vanaf 2006 ongedaan gemaakt te worden.

3 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad

Zie punt 2.

4 Financiële paragraaf

Dit besluit leidt tot een verminderde opbrengst van 35.000 euro per jaar.

5 Participatie / communicatie

Onderdeel van het project vormt overleg met de woonschipbewoners.

6 Planning

Besluitvorming over de woon(schepen)lasten is voorzien in juni 2008.

Wij stellen de raad voor:

1. Om de Verordening tot intrekking van drie belastingverordeningen vast te
stellen.

De secretaris De burgemeester

Raadsstuk
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Sector/afdeling
Registratienummer

(in te vullen door griffie)
(in te vullen door griffie)
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Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Om de Verordening tot intrekking van drie belastingverordeningen vast te
stellen.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter



A

Intrekking van drie belastingverordeningen

Inleiding

Onlangs heeft het college besloten om de over 2006 en 2007 opgelegde aanslagen roerende
woon- en bedrijfsruimtenbelastingen over woonboten in te trekken.

Formaliteiten

Op grond van artikel 216 Gemeentewet moeten belastingverordeningen vastgesteld worden door
de Gemeenteraad. Op grond van deze verordeningen wordt de bevoegdheid tot het stellen van
nadere regels aan het college gedelegeerd. Deze gedelegeerde regelgeving heeft meestal de vorm
van uitvoeringsregelingen, dit zijn algemeen verbinden voorschriften. Heffing en invordering van
gemeentelijk heffingen is op grond van artikel 231 lid 2 Gemeentewet geattribueerd aan
gemeenteambtenaren, de heffings- en invorderingsambtenaar. De heffingsambtenaar en de
invorderingsambtenaar moeten de algemene verbindende voorschriften (verordeningen en
gedelegeerde regelgeving) in acht nemen.

Geëigende weg

Het doel is de belanghebbenden die in heffing van de roerende woon- en
bedrijfsruimtenbelastingen zijn betrokkenen te ontslaan van hun betalingsverplichting en het
reeds betaalde terug te betalen. De daartoe geëigende weg is het intrekken van de onderhavige
belastingverordeningen. Daar de intrekking van belastingverordeningen een bevoegdheid is van
de raad dient de raad hiertoe een belastingverordening vast te stellen. De intrekking moet met
terugwerkende kracht geschieden om het gewenste effect te bereiken. Aan een maatregel
terugwerkende kracht verbinden is in het algemeen in strijd met de rechtszekerheid. Er is hier
echter sprake van intrekken met terugwerkende kracht welke een begunstigend karakter heeft, de
terugwerkende kracht is dan geoorloofd.

De verordening

Verordening tot intrekking van drie belastingverordeningen bevat slechts een artikel. De eerste
drie leden bevatten de intrekkingbepalingen voor de drie onderhavige roerende woon- en
bedrijfsruimtebelastingen over 2006, 2007 en 2008. De volgende bepaling regelt de
inwerkingtreding, een dag na de bekendmaking van de onderhavige verordening. Het laatste lid
van het artikel geeft de citeertitel van de verordening.



A

Verordening tot intrekking van drie belastingverordeningen

De raad van de gemeente Haarlem;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel 221 van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot intrekking van een drietal belastingverordeningen met terugwerkende
kracht

Artikel 1 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De 'Verordening roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting 2006’ van 20december 2005, wordt
ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum met terugwerkende kracht tot
en met 20 december 2005.

2. De 'Verordening roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting 2007’ van 21 december 2006, wordt 
ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum met terugwerkende kracht tot
en met 21 december 2006.

3. De 'Verordening roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting 2008’ van 13 december 2007, wordt 
ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum met terugwerkende kracht tot
en met 13 december 2007.

4. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.
5. Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening tot intrekking van drie

belastingverordeningen'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van februari 2008.

De voorzitter,

De griffier,


