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1. Het college stelt de raad voor om een aanvullend krediet te verlenen voor de met de aanleg van
de stadshaven gemoeide BTW.

2. De kosten van het besluit bedragen 100.000 euro. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost
67.40b. Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij de Raad door middel van
bijgevoegd raadsbesluit

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover

een advies heeft uitgebracht

Raad:

Besluit

in te vullen door griffie

Moties en amendementen

in te vullen door griffie

[ ] Conform [ ] Ja

[ ] Gewijzigd [ ] Nee

[ ] Aangehouden

[ ] Afgevoerd Datum vergadering
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DOEL: Besluiten

De raad is bevoegd een krediet te verlenen voor de aanleg van de stadshaven, inclusief de BTW.
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Onderwerp: BTW stadshaven
Reg.nummer: 240804

1. Inleiding

De raad heeft op 21 juli jongstleden het krediet voor de aanleg van de stadshaven
vastgesteld. Verhuur van ligplaatsen is echter een BTW vrijgestelde prestatie,
waardoor de door de gemeente betaalde BTW een kostenpost vormt. Deze
kostencomponent is in de oorspronkelijke kredietaanvraag abusievelijk niet
meegenomen.

2. Voorstel aan de raad

1. Het college stelt de raad voor om een aanvullend krediet te verlenen voor
de met de aanleg van de stadshaven gemoeide BTW.

2. De kosten van het besluit bedragen 100.000 euro. Het besluit wordt gedekt
uit investeringspost 67.40b. Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt
aangevraagd bij de Raad door middel van bijgevoegd raadsbesluit

3. Beoogd resultaat

Alsnog ter beschikking stellen van het met de aanleg van de stadshaven gemoeide
BTW-bedrag.

4. Argumenten

Met het raadsbesluit van 21 juli is een krediet van 486.000 euro voor de aanleg van
de stadshaven beschikbaar gesteld. Het is nu noodzakelijk om de BTW-kosten via
een afzonderlijk raadsbesluit te regelen.

5. Kanttekeningen

De BTW maakt onderdeel uit van het voor de afronding van het project Land in
Zicht benodigde 1.8 miljoen euro (zie de separaat aan u aangeboden bijlage A bij de
raadsvoordracht Financiën Land in Zicht).

6. Uitvoering

De aanleg van de stadshaven zal dit najaar plaatsvinden.
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Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester

7. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Het college stelt de raad voor om een aanvullend krediet te verlenen voor de
met de aanleg van de stadshaven gemoeide BTW.

2. De kosten van het besluit bedragen 100.000 euro. Het besluit wordt gedekt uit
investeringspost 67.40b. Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt
aangevraagd bij de Raad door middel van bijgevoegd raadsbesluit

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter


