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1. Het college stelt de raad voor de “eerste wijzigingsverordening belastingen 2009” vast te stellen
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. communicatie: de verordening wordt gepubliceerd in de stadskrant en treedt op 1 juli 2009 in

werking.
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een

advies heeft uitgebracht
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DOEL:
De raad stelt de belastingtarieven en belastingverordeningen vast.



Onderwerp: eerste wijzigingsverordening belastingen 2009

Inleiding
In december zijn de belastingverordeningen met de belastingtarieven vastgesteld.
In deze eerste wijzigingsverordening belastingen 2009 zijn enkele kleine
aanpassingen op deze tarieven opgenomen.
De aanpassingen worden hieronder toegelicht.

Voorstel aan de raad
De wijzigingsverordneing heeft betrekking op de volgende verordeningen en
bijbehorende tarieven.

a) Verordening leges 2009
b) Verordening precariobelasting 2009
c) Verordening Parkeerregulering 2009

a) Verordening leges 2009
- De tarieven voor de huwelijksvoltrekkingen in de Grote Kerk worden

bijgesteld met de tarieven die het Kerkbestuur doorberekent aan de
gemeente.

- Het tarief voor de gehandicaptenparkeerkaart is per vergissing hoger
vastgesteld dan was beoogd. Het tarief van 131 Euro wordt verlaagd tot
127,50 Euro (niveau 2008), omdat het tarief in Haarlem vergeleken met
andere gemeenten al redelijk hoog is.

- De tarieven voor vergunningen voor horeca- en prostitutie-inrichtingen
worden gelijkgeschakeld, waarbij er een eenvoudiger systematiek komt
voor het aanvragen van een vergunning als zodanig en het aanvragen van
een wijziging in de vergunning vanwege een andere leidinggevende.

- De tarieven voor speelautomaten worden gelijkgeschakeld met de
wettelijke regeling.

b) Verordening precariobelasting 2009
- Een schrijffout bij de tarieventabel voor woonschepen in de

woonschepenhaven wordt hersteld.

c) Verordening parkeerregulering 2009
- Het tarief voor de naheffingsaanslag wordt verhoogd van 49,00 Euro naar

50,00 Euro. Dit is het wettelijk vastgestelde tarief.

Beoogd resultaat
Met deze wijzigingsverordening wordt beoogd de tarieven in overeenstemming te
brengen met de uitvoering van het beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Argumenten
De argumenten voor de wijzigingen zijn hierboven aangegeven.

Kanttekeningen
De wijzigingen die zijn opgenomen zijn van ondergeschikte aard. Daarnaast gaan
de tarieven pas gelden na inwerkingtreding van de verordening. Hierdoor heeft dit
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wijzigingenvoorstel slechts marginaal gevolgen voor de begroting. Deze gevolgen
worden meegenomen in de tweede Bestuursrapportage.

Uitvoering
Na publicatie treedt de verordening op 1 juli 2009 in werking. De betrokken
organisatieonderdelen zullen de tarieven vanaf die datum verwerken in de
werkprocessen en gaan toepassen.

Bijlagen
De Eerste wijzigingsverordening belastingen 2009.

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Vast te stellen de Eerste wijzigingsverordening belastingen 2009

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

De griffier De voorzitter



De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de navolgende:

Eerste wijzigingsverordening belastingen 2009

Artikel I 1e Wijziging van de tarieventabel van de Verordening leges 2009

De genoemde onderdelen van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2009 komen als
volgt te luiden:

3. Huwelijksvoltrekkingen, geregistreerd partnerschap en omzettingen

DV PBO 3.2 Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap,
de omzetting van een huwelijk in een partnerschapsregistratie of de
omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk op een
zaterdag:

3.2 f. Nieuwe Kerk
- april-oktober
- november & maart
- december-februari

€ 490,00
€ 570,00
€ 675,00

3.2 g. Grote of Sint Bavo kerk, Consistorie € 561,00

DV PBO 3.3 Idem, op een ander tijdstip of andere wijze dan bedoeld
in 3.1 en 3.2:

3.3 f. Grote of Sint Bavo kerk, Koor € 651,00
3.3 g Grote of Sint Bavo kerk, Consistorie € 433,00
3.3.i. Nieuwe Kerk

- april-oktober
- november & maart
- december-februari

€ 381,00
€ 476,00
€ 571,00

DV WMO Q 4. Het tarief terzake van het uitreiken van een gehandicaptenparkeerkaart
bedraagt: € 127,50

E. Drank- en Horecawet c.a.

POL D 3. Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning
tot het hebben van één of meer speelautomaten of andere
mechanische toestellen, ingericht voor de beoefening van een spel,
zoals bedoeld in de Wet op de kansspelen:

A. voor één automaat per jaar € 56,50
B. voor twee of meer automaten per jaar € 34,00
vermeerderd met een bedrag van
per automaat per jaar

€ 34,00

D. Algemene Plaatselijke Verordening

POL M 5a. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een ontheffing voor de donderdag op vrijdag als bedoeld in
artikel 33 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Sluitingsuur)
geldig voor een jaar of minder, doch meer dan een dag € 100,25



POL M 9. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een verlof tot het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije
drank voor gebruik ter plaatse, zoals bedoeld in artikel 49 van de
Algemene Plaatselijke Verordening i.v.m. wijziging leidinggevende

€ 108,50

POL M 18. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting als
bedoeld in artikel 3.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 480,00

POL M 19. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting i.v.m.
wijziging leidinggevenden

€ 108,50

POL M 21. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van een vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf € 274,35

POL M 22. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van een vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf i.v.m.
wijziging leidinggevenden € 108,50

Artikel II 1e Wijziging van de tarieventabel van de Verordening op de precariobelasting 2009

Artikel H onderdeel 3 komt als volgt te luiden:

3. Gebruik ruimte woonschepen liggende in de daarvoor aangewezen woonschepenhaven en aan de
Spaarndamseweg t.o. de Zaanenstraat en de Obistraat

Artikel III 1e Wijziging van de tarieventabel van de Verordening parkeerregulering 2009

Artikel 6 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerregulering 2009 komt als volgt te
luiden:

6. De kosten van de naheffingsaanslag bedraagt € 50,00.

Artikel IV
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking;
2. De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2009;
3. De onderhavige tariefbepalingen of onderdelen daarvan zoals deze luidden voor de in het eerste

lid bedoelde datum, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.

4. Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Eerste wijzigingsverordening belastingen 2009’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2009

De griffier, De voorzitter,


