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Onderwerp: Haarlemse belastingvoorstellen 2012
Reg.nummer: CS/CC/2011/425216

1. Inleiding
Het vaststellen van het belastingbeleid voor het jaar 2012 omvat de voorstellen voor
de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en rechten in 2012, de
vaststelling van de diverse belastingverordeningen en de kwijtscheldingsregels. Deze
voorstellen vloeien voort uit de vastgestelde begroting 2012, het coalitieakkoord Het
oog op morgen en de kadernota 2011. Dit vormt het Haarlems beleidskader, dat in dit
voorstel verder is uitgewerkt.

2. Voorstel aan de raad
Met inachtneming van de hiervoor genoemde uitgangspunten de volgende
verordeningen, inclusief de daarin vermelde tarieven, en het besluit
kwijtscheldingsbeleid vast te stellen:

A. Verordening afvalstoffenheffing 2012;
B. Verordening begraafrechten 2012;
C. Verordening havengelden 2012;
D. Verordening hondenbelasting 2012;
E. Verordening leges 2012;
F. Verordening marktgelden 2012;
G. Verordening onroerende zaakbelastingen 2012;
H. Verordening parkeerbelasting 2012
I. Verordening precariobelasting 2012;
J. Verordening reclamebelasting 2012;
K. Verordening rioolheffing 2012;
L. Verordening roerende woon-en bedrijfsruimtebelasting 2012;
M. Verordening toeristenbelasting 2012;
N. Besluit kwijtscheldingsregels 2012;
O. Wijziging van de begroting 2012;

3. Beoogd resultaat
Het heffen en invorderen van belastingen en rechten in 2012 op basis van de door de
raad vastgestelde verordeningen en tarieven, conform de uitgangspunten van de
begroting 2012.
Ter beoordeling van de mate van kostendekkendheid wordt expliciet ingegaan op de
baten en lasten van de producten en diensten die worden bekostigd uit de tarieven en
is inzicht gegeven in de ontwikkeling van het aantal belastingeenheden en de
opbrengsten op basis van de verschillende heffingsmaatstaven daar waar relevant.

Financiële consequenties
In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de belastingvoorstellen
ten opzichte van de geraamde opbrengst voor 2012 weergegeven:

Raadsstuk
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Overzicht opbrengsten uit belastingen en rechten

Bedragen x € 1.000

Werkelijke
opbrengst
rekening
2010

Raming
opbrengst
2011

Raming
opbrengst
2012

Mutatie
opbrengst
o.b.v.
tarieven
2012

Herbere-
kende
opbrengst
2012

Belastingen
OZB woningen 16.610 17.200 18.054 246 18.300
OZB Niet won.
Eigenaren

7.595 7.700 8.364 - 84 8.280

OZB Niet won.
Gebruikers

5.554 5.500 5.610 160 5.770

Roerende woon-en
bedrijfsruimte-
belasting

- 35 36 - 36

Hondenbelasting 497 558 569 -56 513
Toeristenbelasting 518 559 619 -19 600
Precariobelasting
Kabels en leidingen

4.376 4.285 4.788 - 4.788

Overige precario 814 709 722 - 722
Parkeerbelasting 5.691 7.970 6.986 - 6.986
Reclamebelasting 487 508 518 - 518
BIZ-heffing 0 0 0 350 350
Totaal belastingen 42.142 45.024 46.266 597 46.863

Rechten/heffingen
Rioolheffing 9.030 9.400 10.600 -215 10.385
Afvalstoffenheffing 17.816 18.335 18.900 -382 18.518
Reinigingsrecht 645 575 0 - 0
Leges 2.976 3.139 3.487 - 3.487
Bouwleges 3.672 4.464 4.200 - 4.200
Begraafrechten 872 958 993 - 993
Havengelden 685 505 608 - 608
Marktgelden 333 335 375 - 375
Totaal rechten 36.029 37.711 39.163 -597 38.566

Totaal baten 78.171 82.735 85.429 0 85.429

Lasten
Lasten en subsidie
BIZ-heffing

0 0 0 350 350

Nadelig saldo 350



3

4. Argumenten

1.Uitwerking Haarlems beleidskader belastingen 2012

1. Inleiding
Bij het vaststellen van de programmabegroting 2012-2016 is rekening gehouden met
de opbrengsten uit belastingen en rechten. Deze zijn samengevat weergegeven in de
paragraaf lokale heffingen. Op basis van dat beleidskader zijn nu concreet de tarieven
van de belastingen en rechten voor 2012 berekend en opgenomen in de nieuwe
belastingverordeningen voor 2012, die ter vaststelling worden aangeboden.
In bijlage 5.7 van de programmabegroting 2012 is de kostenonderbouwing van de
heffingen weergegeven conform de modellen die de VNG hiervoor heeft ontwikkeld.
De onderbouwing in dit voorstel wordt daarom beperkt tot de kostendekkendheid in
hoofdlijnen.

Voorts wordt bij elke afzonderlijke belasting en recht een specifieke toelichting
gegeven op omstandigheden of eerdere besluitvorming die in acht genomen dienen te
worden bij de berekening en vaststelling van de tarieven. Eventuele afwijkende
opbrengsten t.o.v. de programmabegroting 2012 worden aangegeven.

2. Algemene uitgangspunten tarievenbeleid
Het belastingbeleid in Haarlem is gebaseerd op drie uitgangspunten, te weten:

- het coalitieakkoord en de begroting 2012;
- de mate van kostendekkendheid;
- aanpassing van de tarieven aan inflatie;

Als onderdeel van de financiële kaders van het coalitieakkoord zijn ook hogere
opbrengsten geraamd ter invulling van het cluster inkomsten. In de kadernota 2011 en
de programmabegroting 2012 (paragraaf lokale heffingen) zijn de volgende concrete
uitgangspunten vastgelegd ten aanzien van het tarievenbeleid voor 2012:

 De belastingtarieven worden met 2% inflatiecorrectie verhoogd;
 De gemiddelde waardestijging (of daling), die voortvloeit uit

herwaardering wordt gecompenseerd door evenredige tariefsverlaging
(of verhoging).

 het tarief OZB-woningen per 1-1-2012 met 3% boven inflatie te
verhogen;

 de tarieven OZB niet-woningen per 1-1-2012 met ruim 3% boven
inflatie te verhogen tot een meeropbrengst van € 500.000;

 de marktgelden per 2013 kostendekkend te maken en het tarief per 1-
1-2012 met 13% te verhogen;

 de tarieven voor leges, haven- en begraafrechten per 1-1-2012 met
1,7% boven inflatie te verhogen;

 de parkeerbelastingen met 0,5% boven inflatie te verhogen;
 de tariefstructuur tussen één-en meerpersoonshuishoudens bij de

afvalstoffenheffing blijft ongewijzigd, zoals besloten bij de kadernota
2011.

Daarnaast is als structureel beleid bij de vaststelling van de programmabegroting 2011
vastgelegd dat de tarieven voor precario op kabels en leidingen met 3% boven inflatie
worden verhoogd, gelijk aan de OZB.
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Kostendekkendheid heeft betrekking op rechten waaruit de gemeente haar
dienstverlening bekostigt en is niet van toepassing op belastingen.
Kostendekkendheid van rechten houdt in dat de geraamde tarieven worden vastgesteld
op een zodanig niveau dat de geraamde kosten van de dienstverlening worden gedekt,
voor zover het wettelijk is toegestaan die kosten via rechten te verhalen. Daarbij
mogen de geraamde opbrengsten de geraamde kosten niet overtreffen. Indien na
afloop van het jaar blijkt dat de baten de lasten wel overtreffen heeft dit geen
consequenties voor de tarieven. De kostendekkendheid op rekeningbasis is dan hoger.
Eventuele voor-of nadelen komen ten laste of ten bate van het rekeningresultaat. Voor
sommige rechten, zoals afvalstoffen- en rioolheffing, is daarom een
egalisatievoorziening ingesteld om dergelijke exploitatieverschillen te egaliseren.
Structurele afwijkingen zullen verdisconteerd worden in de tariefsberekeningen in de
volgende jaren.

Voor de bepaling van de kostendekkendheid dient rekening te worden gehouden met
het feit dat er beperkingen gelden voor kosten die verhaald mogen worden via rechten.
Zo kunnen bijvoorbeeld de kosten van handhaving en beleid niet worden
doorberekend in de tarieven.

Een ander uitgangspunt is dat de belastingen en tarieven, die niet kostendekkend
hoeven te zijn of nog niet kostendekkend zijn, worden aangepast met het
inflatiepercentage. In de uitgangspunten voor de begroting 2012, die door de raad zijn
vastgesteld is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 2%.

3. Inzicht in actuele ontwikkelingen

 Invoering heffing Bedrijfsindustriële Zone financiën Waarderpolder
In juli is een verordening vastgesteld in verband met de beoogde invoering van een
heffing Bedrijfsindustriële Zone financiën Waarderpolder. Op basis van een
experimentenwet kan een dergelijke heffing ingevoerd worden ter financiering van
een gezamenlijke beveiliging van het bedrijventerrein Waarderpolder. Voor
effectuering van een dergelijke heffing is verplicht dat er gemeten wordt of hiervoor
voldoende draagvlak bestaat. Vorig jaar was hier net geen meerderheid voor. Deze
draagvlakmeting is nog niet afgerond.

 Heffingsmaatstaf riolering
Inmiddels is een voorstel aan de raad uitgebracht omtrent de heffingsmaatstaf
riolering. Conform het voorstel van het college heeft de raad ingestemd de huidige
maatstaf, een vast bedrag per aansluiting te handhaven.

 Heffingsmaatstaf toeristenbelasting
Bij de vaststelling van de kadernota 2010 is als invulling van de ombuigingen op het
gebied van woonlasten en overige inkomsten besloten de opbrengst uit
toeristenbelasting met ingang van 2012 met € 50.000 te verhogen.

Daarbij is op eerder verzoek van de raad toegezegd dat onderzoek zou worden
uitgevoerd op basis waarvan berekend kan worden wat de tariefstelling zou worden als
de heffingsmaatstaf wordt omgezet van een vast bedrag per overnachting naar een
percentage van de overnachtingskosten. Dit betekent dat er meer toeristenbelasting
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betaald moet worden indien de kosten van overnachting hoger zijn. Andersom
betekent dit ook dat indien de overnachtingskosten laag zijn er minder
toeristenbelasting betaald hoeft te worden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat in een
aantal gevallen er geen omzetgegevens beschikbaar waren of beschikbaar werden
gesteld. Hiervoor zijn schattingen gemaakt op basis van de gemiddelde
overnachtingsprijs en de kamerprijzen. Op basis van deze gegevens kan een omzet van
afgerond € 12.000.000 worden geraamd. Om de geraamde opbrengst van € 619.000 te
realiseren zou een tarief van afgerond 0,52% van de overnachtingskosten vastgesteld
dienen te worden.

Gelet op het feit dat het bepalen van de omzet moeilijker is vast te stellen en tot meer
bezwaren leidt en dat de maatstaf omzet meer onderhavig is aan economische
ontwikkelingen waardoor er grotere afwijkingen t.o.v. de geraamde
belastingontvangsten zullen ontstaan, stelt het college voor de huidige maatstaf, te
weten een vast bedrag per overnachting, te handhaven.

 Precario op infrastructuur van nutsbedrijven
Minister Donner (BZK) komt met een wet die erin voorziet netwerken van
nutsbedrijven vrij te stellen van precariobelasting.
De minister geeft daarmee gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om een eerder
ingetrokken wetsvoorstel, dat die vrijstelling regelde, alsnog in te dienen. De minister
heeft aangegeven dat in overleg met de VNG en de Unie van Waterschappen zal
worden gezocht naar een uitwerking van het wetsvoorstel, waarbij de gevolgen voor
de decentrale overheden zo beperkt mogelijk worden gehouden.

 Macronorm OZB
Bij de afschaffing van de limitering van de OZB-tarieven per 1 januari 2008 is wel een
voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moest
blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengst landelijk,
voor een begrotingsjaar aangeeft. Voor 2012 is die norm vastgesteld op 3,75%. De
opbrengstverhoging in Haarlem, incl. areaaluitbreiding, kan voor 2012 worden
berekend op 5,3%. Een overschrijding van de macronorm heeft geen consequenties
voor een individuele gemeente.

 Nationale Identiteitskaart
Op 9 september 2011 heeft de hoge raad geoordeeld dat er geen leges meer mogen
worden geheven voor de nationale identiteitskaart. Inmiddels is het door
reparatiewetgeving weer mogelijk om sinds 22 september 2011 weer leges te heffen.
De ontwikkelingen rondom dit onderwerp worden op de voet gevolgd.

 Automatische incasso
Betaling via automatische incasso is tot op heden beperkt tot maximaal
€ 1.500. Een meer gebruikelijke grens is € 5.000, waardoor ook kleinere ondernemers
belastingsaanslagen via automatische incasso kunnen voldoen. In Cocensus verband is
afgesproken dat de deelnemende gemeenten de raden voorstellen om met ingang van
2012 een grens voor automatische incasso vast te stellen op € 5.000
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4. Kwijtscheldingsbeleid
Het kwijtscheldingsbeleid is niet gewijzigd t.o.v. 2011. De gemeente Haarlem hanteert
ten aanzien van de normbedragen een kwijtscheldingspercentage van 100% voor de
afvalstoffenheffing, de leges woonvergunningen, de leges voor gehandicaptenparkeren
en voor 50% op de hondenbelasting voor zover het de eerste hond betreft.
Daarnaast wordt kwijtschelding verleend voor huwelijksvoltrekkingen als bedoeld in
artikel 4 lid 7 van het Reglement Burgerlijke Stand”.

Met ingang van 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
geautomatiseerde kwijtschelding te verlenen.
Voordeel van deze aanpak is de klantvriendelijkheid en de besparing die het oplevert
op de diverse administratieve trajecten.

5. Haarlem vergeleken
Hierbij geldt als uitgangspunt een woning met een voor de betreffende gemeente
geldende gemiddelde waarde, plus gemiddelde rioolheffing en reinigingsheffing op
basis van een meerpersoonshuishouden. Daarbij is nummer 1 de duurste gemeente,
waarbij de netto-woonlasten op 100% zijn gesteld. De woonlasten van de andere
gemeenten zijn hiertegen afgezet.

Woonlasten 2011 op basis meerpersoonshuishoudens
Gemeente Nummer Netto-

woonlasten
Percentage

Groningen 1 731 100
Leiden 2 720 99
Breda 3 694 95
Haarlem 4 665 91
Haarlemmermeer 5 664 91
Nijmegen 6 606 90
Arnhem 7 627 86
Tilburg 8 538 74

6. Ontwikkeling lokale lastendruk
Bij de bepaling van de lokale lastendruk kijken we naar de ontwikkeling van de
zogenoemde woninggebonden belastingen. Dit zijn de OZB, de afvalstoffen- en de
rioolheffing. In de navolgende tabel geven we inzicht in de opbouw van de lokale
lastendruk in Haarlem in 2010, 2011 en 2012. Over 2010 en 2011 kan worden
uitgegaan van de werkelijke tarieven, over 2012 is de berekening gebaseerd op de in
deze paragraaf vermelde uitgangspunten en berekeningen. Bij de berekening zijn we
uitgegaan van een gemiddelde waarde van een koopwoning in Haarlem, die wordt
bewoond door de eigenaar met een meerpersoonshuishouden.
Omdat de ontwikkeling van de lokale lasten is gebaseerd op een gemiddelde, kan de
feitelijke lastenontwikkeling voor een individuele burger hiervan afwijken. Dat wordt
onder andere bepaald door de feitelijke waarde-en de waardeontwikkeling van de
woning.



7

Lokale lastendruk voor een gemiddelde woning

7. Uitvoering belastingheffing

2. Inzicht in de afzonderlijke belastingen:

2.1. Onroerende zaakbelastingen
In het coalitieakkoord “Het oog op morgen” is vastgelegd dat de tarieven OZB met
3% boven inflatie worden verhoogd, gedurende deze raadsperiode, mits de woonlasten
rond het gemiddelde van de grote gemeenten blijft. In de tarieven voor 2012 is deze
verhoging verwerkt.

De OZB-tarieven van niet-woningen worden opgetrokken naar het gemiddelde niveau
van vergelijkbare grote gemeenten, conform het coalitieakkoord.

De grondslag voor de OZB wordt gevormd door de waarde van het onroerend goed.
Met ingang van 2008 wordt deze jaarlijks vastgesteld (via de zogenoemde
herwaardering). Haarlem hanteert het uitgangspunt dat zij de gemiddelde
waardestijging (of daling), die voortvloeit uit de herwaardering, compenseert door een
tariefsverlaging (of evenredige tariefsverhoging). Daarmee bereikt de gemeente dat
waardemutatie niet leidt tot een wijziging in de totale opbrengst, maar slechts tot
individuele verschillen in aanslagen. Dat is bij voorbeeld het geval als de waarde van
een woning meer of juist minder is gestegen dan het Haarlemse gemiddelde. Dan
levert de herwaardering een voordeel of juist een nadeel op voor de eigenaar.
Voor het belastingjaar 2012 geldt het waardeprijspeil van 1 januari 2011.

Van Cocensus hebben wij een de prognose van de WOZ-waarden ontvangen, waarop
de tariefsberekeningen en waardemutaties zijn gebaseerd.

Lokale lastendruk in euro's voor een meerpersoonshuishouding 2010 2011 2012 stijging 2012
Rioolheffing 115 117 131 14
OZB eigenarendeel 228 241 253 12
Afvalstoffenheffing 308 308 314 6
Totaal 651 666 698 32
Procentuele stijging ten opzichte van 2010 1,02 1,07
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Uitgangspunten:

Inflatie 2%
Waardedaling woningen 1,5%
Waardedaling niet-woningen 0,5%
Gewenste opbrengst stijging OZB 3%

De tariefberekening voor 2012 kan op basis van deze cijfers als volgt worden
berekend:

Uitgangspunten woningen:
Inflatie 2%
Coalitie-akkoord 3%
Compensatie waardedaling woningen 1,5%
Tarief stijging voor 2012 6,5%

Uitgangspunten niet-woningen:
Inflatie 2%
Coalitie-akkoord 3%
Compensatie waardedaling niet-woningen 0,5%
Tarief stijging voor 2011 5,5%

Uitsluitend de 5% tariefstijging vanwege het coalitieakkoord en de inflatiecorrectie,
heeft consequenties voor de belastingbetaler. De resterende tariefstijging compenseert
de gemiddelde waardedaling en levert per saldo geen extra inkomsten op. Eerdere
waardestijgingen zijn ook altijd gecompenseerd door evenredige tariefdalingen.

Tariefoverzicht
2010 2011 2012 Stijgings-

percentage
OZB-eigenaar-woningen 0,09005 0,09563 0,10185 6,5%
OZB-eigenaar-niet-
woningen

0,17206 0,18359 0,19369 5,5%

OZB-gebruiker-niet-
woningen

0,13784 0,14708 0,15517 5,5%

Uitgaande van deze tarieven kan de volgende opbrengst voor 2012 worden geraamd:
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Overzicht opbrengsten OZB

bedragen x
€ 1.000

Jaarre-
kening
2010

Raming
2011

Raming
begroting
2012

Berekening
o.b.v.
tarieven
2012

Opbrengst
totaal

29.759 30.400 32.028 32.350

- Eigenaar
woning

16.610 17.200 18.054 18.300

- Eigenaar
niet-woning

7.595 7.700 8.364 8.280

- gebruiker
niet-woning

5.554 5.500 5.610 5.770

Ontwikkeling WOZ-waarden X € 1.000
WOZ-
waarden
1-1-2010-
(geldend
voor 2011)

WOZ-
waarden
1-1-2011
(geldend
voor 2012)

Totale waarde 22.263.000 22.239.000
Woningen 18.021.000 17.965.000
Niet-woningen 4.242.0001 4.274.0002

2.2 Belasting op roerende woon-en bedrijfsruimten
Het tarief van de roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting (RWBB) is wettelijk
gelijk aan die van de OZB. Dit betekent dat in praktijk het tarief voor bijvoorbeeld een
woonboot gelijk is aan het tarief van een woonhuis. De hoogte van de heffing (in €)
wordt bepaald door de WOZ-waarde.

De verordening, waarin de voorlopige tarieven zijn opgenomen, gelijk aan die van de
onroerende zaakbelastingen 2012 als hiervoor vermeld.

2.3 Hondenbelasting
Onder de naam “hondenbelasting” heft de gemeente een belasting op het houden van
honden binnen de gemeente. Belastingplichtig is de houder van de hond. Het aantal
honden is bepalend voor de hoogte van de belasting die wordt geheven. De raming
voor 2011 van € 558.000 is gedeeltelijke aangepast aan de lagere opbrengsten over
2010. Vanwege de ingezette controle wordt wel een hogere opbrengst t.o.v. 2009
geraamd.

Bij de bepaling van de tarieven is uitgegaan van het inflatiepercentage van 2,0% en
een afronding op hele euro’s.

In verband met de gewenste harmonisatie voor wat betreft de uitvoering van de
diverse belastingverordeningen door Cocensus wordt voorgesteld de verordening

1 Voor gebruikers te corrigeren tot € 3.761.000 vanwege effecten amendement De Pater,
leegstand
2 Voor gebruikers te corrigeren tot € 3.723.000 vanwege effecten amendement De Pater,
leegstand
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hondenbelasting om te zetten van een tijdstip- naar een tijdvakbelasting. Dit betekent
dat je als hondenbezitter wordt aangeslagen voor de periode dat je houder bent van een
hond en niet voor het feit dat als je op 1 januari een hond hebt. Nu ben je voor het hele
jaar belasting verschuldigd, ook al ben je in de loop van het jaar geen houder meer.
Andersom betekent dit uiteraard ook als je in de loop van het jaar houder van een hond
wordt, dat je nog voor de evenredige periode in dat jaar een aanslag ontvangt.

Overzicht opbrengst hondenbelasting

Bedragen x € 1.000

Realisatie
2010

Raming
2011

Raming
2012

Berekening
o.b.v.
tarieven en
aantallen
2012

Opbrengst totaal 497 558 569 513

Data hondenbelasting

Aantallen

Aantal
2010

Aantal
2011

Aantal
2012

- Eerste hond 6.200 5.500 5.400
- Tweede hond 700 700 425
- Derde hond e.v. 50 50 15
- Derde en volgende
hond/kennel

7 7 7

Tarieven hondenbelasting in €
Tarief
2010

Tarief
2011

Tarief3

2012
- Eerste hond 80 81 82,80
- Tweede hond 135 137 139,80
- Derde hond e.v. 244 248 252,96
- Kennel 351 356 363,12

2.4 Toeristenbelasting
De toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf (al dan niet met
overnachten) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in de
gemeente.
Er wordt geen toeristenbelasting geheven op het verblijf in zieken- en
verzorgingstehuizen. Als belastingplichtige voor de toeristenbelasting is degene
aangemerkt die gelegenheid tot verblijf biedt: de hotelier, campingexploitant etc. De
verblijfbieder mag de belasting doorberekenen aan de verblijfhouder.

De tarieven moeten min of meer aansluiten bij het aantal personen en de duur van het
verblijf. Wezenlijk is dat indien er van een verblijfbieder wordt geheven deze voor het
verblijf een vergoeding moet ontvangen. Brengt deze voor het verblijf niets in
rekening dan kan er ook niet van de verblijfshouder worden geheven.

3 tarief deelbaar door 12 maanden
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Het tarief kan een vast bedrag per overnachting zijn, zoals wij nu toepassen, maar ook
differentiaties naar leeftijd, groepsgrootte of naar een percentage van de
overnachtingsprijs zijn mogelijk.

Bij de vaststelling van de kadernota 2010 is als invulling van de ombuigingen op het
gebied van woonlasten en overige inkomsten besloten de opbrengst uit
toeristenbelasting met ingang van 2012 met € 50.000 te verhogen.

In de paragraaf inzicht in actuele ontwikkelingen is nader ingegaan op de keuze voor
de maatstaf. Het college stelt voor het vaste tarief afhankelijk van het soort
overnachting, te weten in een hotel, pension, of camping, te handhaven.
Het college stelt voor het tarief voor 2012 vast te stellen op € 2,20 per
hotelovernachting en € 1,00 op een camping. Uit het gehouden onderzoek blijkt dat
we het aantal overnachtingen gering neerwaarts moeten bijstellen. Hiermee rekening
houdende kan een opbrengst worden herberekend op afgerond € 600.000.

Overzicht opbrengsten toeristenbelasting

Bedragen x € 1.000

Realisatie
2010

Raming
2011

Raming
2012

Berekening
o.b.v.
tarieven en
aantallen

2012
Opbrengst totaal 518 559 619 600

Data toeristenbelasting

Aantal overnachtingen
Aantal
2010

Aantal
2011

Aantal
2012

- Per hotelovernachting 269.500 274.000 268.000
- Op een camping 11.000 12.000 11.000

Tarieven toeristenbelasting
Tarief
2010

Tarief
2011

Tarief
2012

- Per hotelovernachting (€) 2,00 2,00 2,20
- Op een camping (€) 0,90 0,90 1,00

2.5 Precariobelasting
Toelichting:
De gemeente heft precariobelasting voor het hebben van voorwerpen op, boven en
onder gemeentegrond. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen het heffen
van precario op kabels en leidingen en overige precario. Sinds 2005 heft de gemeente
Haarlem precariobelasting op ondergrondse infrastructuur (zoals kabels, leidingen,
pijpen, buizen etc.).
In het coalitieakkoord is afgesproken deze opbrengst aan te wenden om de
schuldenlast te verminderen. Het tarief wordt, gelijk aan de tarieven OZB, met 3%
boven inflatie verhoogd, ofwel met 5%. De opbrengst is geraamd op € 4.788.000.
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Overige precario
De tarieven voor precario worden met 2% verhoogd wegens inflatiecorrectie.
Daarnaast is er in de precarioverordening 2012 een vrijstelling opgenomen voor
voorwerpen die in eigendom (of gebruik) zijn bij de gemeente.

Overzicht opbrengsten precariobelasting

Bedragen x € 1.000 Realisatie
2010

Raming
2011

Raming
2012

Opbrengst totaal 5.190 4.994 5.510
Opbrengst kabels en
leidingen

4.376 4.2854 4.788

Opbrengst overig 814 709 722

Data precario
Tarief-
stijging

2010

Tarief-
stijging
2011

Tarief-
stijging

2012
Kabels en leidingen in % 4,5% 4,5% 5%
Overig in % 1,5% 1,5% 2%

2.6 Parkeerbelasting
De parkeerbelastingverordening omvat naast de fiscale tarieven voor betaald parkeren
(dus exclusief de parkeergarages) ook de legestarieven voor de verschillende
parkeerontheffingen. Deze tarieven zijn met het inflatiepercentage van 2% verhoogd.
De parkeertarieven zijn voorts nog met 0,5% verhoogd (dus 2,5% in totaal)
overeenkomstig de afspraken in het coalitieakkoord.

Overzicht opbrengsten parkeerbelasting

Bedragen x € 1.000 Realisatie
2010

Raming
2011

Raming
2012

Opbrengst totaal 5.691 7.970 6.986
Tariefsstijging algemeen 1% 4,5% 2,5%

Tarieven parkeerbelasting
2012

De tarieven voor meterparkeren bedragen:
a. In de binnenstad per 60 minuten (zone B) € 2,75
b. In Schalkwijk (zone S)

Eerste 60 minuten € 0,25
Tweede 60 minuten € 0,55
Derde en verdere 60 minuten € 1,05

c. In de overige gebieden (zone C) € 1,80
d. Bij parkeerapparatuur in zone D tot een maximum van
€ 4 per dag

€ 1,80

2. De tarieven voor het vergunninghoudersparkeren
bedragen:

a. Binnenstad en Schalkwijk (zone B en zone S) € 134,50

4 In BERAP-1 2011 is raming verhoogd tot € 4.560.000
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b. Bedrijvenvergunning binnenstad (zone B en zone S) € 134,50
c. Overige gebieden (zone C)

eerste auto geregistreerd op het adres € 74,00
tweede- en verdere auto geregistreerd op het adres € 222,00

d. Bedrijvenvergunning belanghebbend gebied (zone C) € 74,00
e. Parkeervergunning zone A € 208,00

4. Bezoekersvergunning € 13,35
5. Tijdelijke vergunning
a. Dag € 25,50
b. Dagdeel € 13,00

6. Kosten naheffingsaanslag € 54, 00 1

1 Dit is gelijk aan het wettelijk maximum.

Vergelijking parkeertarieven met andere gemeenten
Tarief openlucht parkeren
binnenstad per uur

Amsterdam 2011 € 5,00
Haarlem, voorstel 2012 € 2,75
Leiden 2011 € 2,50
’s-Hertogenbosch 2011 € 2,50
Amersfoort 2011 € 2,30
Eindhoven 2011 € 2,20
Tilburg, 2011 € 2,20
Zaanstad, voorstel 2011 € 2,00
Breda 2011 € 1,90
Amstelveen 2011 € 1,80

Tarief vergunningparkeren
binnenstad per jaar

Amsterdam 2011 € 383,045

Eindhoven 2011 € 240,00
’s-Hertogenbosch 2012 € 204,00
Leiden 2011 € 160,00
Tilburg, voorstel 2011 € 141,20
Haarlem, voorstel 2012 € 134,50
Amstelveen 2011 € 100,00
Breda 2011 € 86,40
Amersfoort 2011 € 84,60
Zaanstad 2011 € 70,80

2.7 Reclamebelasting
Met ingang van 1 juli 2009 is de reclamebelasting in de binnenstad ingevoerd. De
reclamebelasting is ingevoerd op verzoek van de ondernemers in Haarlem,
vertegenwoordigt door Centrum Management Groep Haarlem. De ondernemers willen
investeren in de verdere promotie van de binnenstad. Hiervoor is een

5 € 191,52 per 6 maanden
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ondernemersfonds opgericht, dat door de Centrum Management Groep Haarlem zelf
wordt beheerd. De netto-opbrengst van de reclamebelasting wordt gestort in dit fonds.

Het tarief wordt bepaald door de grootte van de reclame en het tijdvak van de reclame
(een zogenaamde tijdvakbelasting). Gelijktijdig met de invoering van de
reclamebelasting zijn reclame-uitingen in de binnenstad vrijgesteld van
precariobelasting om dubbele belastingheffing te voorkomen.
De tarieven worden in 2012 verhoogd met het inflatiepercentage: 2% verhoging.

Naar aanleiding van een advies van ‘Van den Bosch & partners, belastingadviseurs
voor overheden’ zijn er enkele wijzigingen in de verordening reclamebelasting
doorgevoerd. Het betreft een wijziging op de vrijstelling inzake aankondigingen die
korter dan 13 weken aanwezig zijn en een wijziging op de berekening van de
oppervlakten van openbare aankondigingen bij verzamelborden.

Overzicht opbrengsten reclamebelasting

Bedragen x € 1.000 Realisatie
2010

Raming
2011

Raming
2012

Opbrengst totaal 487 508 518

Data reclamebelasting
Aantal objecten Aantal

2010
Aantal
2011

Aantal
2012

1.100 1.000 1.100

Tarieven reclamebelasting naar oppervlakte reclame-uiting
Klasse m2 Tarief 2012
< 0,1 0,00
0,1 - < 1 103,50
1 - < 5 518,00
5 - < 10 957,75
10 - < 30 1.242,50
30 - < 100 1.553,50

2.8 BIZ-heffing
Per 21 juli 2011 (2011/208859) is de verordening Bedrijven Investerings-zone
Waarderpolder 2012-2016 vastgesteld. Deze verordening beoogt de invoering van een
zogenaamde BIZ-heffing. Deze heffing genereert inkomsten waaruit het
ondernemersfonds voor de Waarderpolder gesubsidieerd kan worden ten behoeve van
het tot stand komen van een collectieve beveiliging van de Waarderpolder. De
inwerkingtreding van de verordening was afhankelijk van een draagvlakmeting die
onder de ondernemers van de Waarderpolder is uitgevoerd. Deze draagvlakmeting
heeft het wettelijk quorum gehaald, waarmee de BIZ-heffing in 2012 van kracht
wordt.

Voorgesteld wordt de opbrengsten ad € 350.000, alsmede de kosten van heffing en
invordering ad € 29.000 en het subsidie aan het ondernemersfonds ad € 321.000 via
wijziging van de begroting 2012 te ramen.
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Tarieven BIZ-heffing
WOZ-waarde Tarief 2012
0 - < € 20.000 0,00
€ 20.0000 < € 100.000 € 25
€ 100.0000 < € 200.000 € 100
€ 200.0000 < € 400.000 € 200
€ 400.0000 < € 800.000 € 400
€ 800.0000 < € 1.500.000 € 625
€ 1,5 miljoen € 1.250

3. Opbrengsten en kostendekkendheid van de afzonderlijke rechten/heffingen

3.1 Rioolheffing
Toelichting:
De kosten die de gemeente maakt als uitvloeisel van de watertaken kunnen worden
verhaald via een zogenaamde rioolheffing. In 2009 is de nieuwe rioolheffing
ingevoerd op basis van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke
watertaken. De kosten die uit die watertaken voortvloeien (op het gebied van
afvalwaterinzameling, afvalwatertransport en afvoer van overtollig regen- en
grondwater) zijn berekend in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2007-2011 (GRP2) dat
door de raad in 2008 is vastgesteld. De investeringen die hieruit voortvloeien leiden
tot een aanzienlijke stijging van de rioolheffing op termijn.
Oorspronkelijk is voorgesteld hiervoor een voorziening te creëren. Later is op basis
van een “second-opinion” besloten hiervoor geen middelen te reserveren. De
kapitaallasten die toenemen als gevolg van de nieuwe investeringen uit het GRP2
worden doorberekend in de tarieven. De stijging van de kapitaallasten in 2011 van €
500.000 kon nog grotendeels gedekt worden uit de egalisatievoorziening rioolheffing.
De stijging van de kapitaallasten van ruim € 800.000 in 2012 dient nu doorbelast te
worden in de tarieven. Daarnaast kan voor € 300.000 minder aan de voorziening
worden onttrokken. Daardoor dienen de opbrengsten met € 1.200.000 mln. te stijgen
tot € 10.600.000 (zie bijlage 5.7).
Hiervoor is een tariefstijging van 12% noodzakelijk, waarmee in de begroting 2012
rekening is gehouden. De kostendekkendheid kan dan berekend worden op 97,8%.

Voor 2012 wordt een geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan voorbereid. De
financiële consequenties hiervan, ook voor de tarieven, worden in dit plan
geïntegreerd.

Inmiddels is een voorstel aan de raad uitgebracht omtrent de heffingsmaatstaf
riolering. Conform het voorstel van het college heeft de raad ingestemd de huidige
maatstaf, een vast bedrag per aansluiting te handhaven.
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Overzicht lasten en baten riolering

Bedragen x
€ 1.000

Rekening
2010

Raming
2011

Raming
2012

Berekening
o.b.v.
tarieven

2012
Opbrengst totaal 9.030 9.400 10.600 10.385
Lasten totaal 9.255 9.419 10.623 10.623
Kostendekkendheid 97,6 99,8 99,8 97,8

Data rioolheffing
Bedragen x
€ 1.000

Rekening
2010

Raming
2011

Raming
2012

- Aantal
Eigendom

76.380 78.500 77.720

- Aantal klein
eigendom

4.626 4.900 4.200

- Opbrengst
eigendom

8.818 9.153 10.150

- Opbrengst
klein
eigendom

212 245 235

Tariefstijging 7% 3,25% 12%

Tarieven rioolheffing
2010 2011 2012

- Tarief
Eigendom

115,45 116,60 130,60

- Tarief klein
eigendom

49,50 50,00 56,00

3.2 Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van
een perceel waarvoor de gemeente op grond van de Wet Milieubeheer een verplichting
tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen heeft. De afvalstoffenheffing kent
voorts een gedifferentieerde tariefstelling. Vanuit de veronderstelling dat
éénpersoonshuishoudens minder afval veroorzaken dan meerpersoonshuishoudens,
worden hiervoor afzonderlijke tarieven aangehouden. Uit het tariefsoverzicht van de
grote gemeenten blijkt overigens dat het Haarlemse tarief voor
meerpersoonshuishoudens relatief hoog is, te weten € 307 in 2011 tegen € 281
gemiddeld. Het Haarlemse tarief voor éénpersoonshuishoudens is relatief laag, te
weten € 185 in 2011 tegen € 232 gemiddeld. Bij de kadernota is besloten deze
tariefsverhouding niet te wijzigen. Voor de berekening van de tarieven voor 2012 is
berekeningsgrondslag niet aangepast.

Bij het bepalen van de hoogte van de afvalstoffenheffing houden we rekening met het
feit dat op begrotingsbasis de baten niet hoger mogen zijn dan de lasten. Op basis van
het coalitieakkoord wordt gestreefd naar een kostendekkendheid van 100%. Eventuele
verschillen die gedurende het jaar ontstaan verrekenen we in de tarieven voor latere
jaren via de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de begroting voor 2012 is
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vooralsnog uitgegaan van een inflatiecorrectie van 2%, waardoor nu een
kostendekkendheid kan worden berekend van 96,6%.

Overzicht lasten en baten afvalstoffen

Bedragen x
€ 1.000

Rekening
2010

Raming
2011

Raming
2012

Berekening
o.b.v.

tarieven
2012

Opbrengst
afvalstoffenheffing 17.816 18.335 18.900 18.603
Lasten totaal 19.031 19.327 19.257 19.257
Specificatie lasten:
Kostendekkendheid 93,6% 94,9% 98,1 96,6

Data afvalstoffenheffing
Bedragen x
€ 1.000

Rekening
2010

Raming
2011

Raming
2012

- Aantal huishoudens 41.700 43.800 42.800
- Aantal
éénpersoonshuis-
houdens

26.967 27.300 26.900

- Opbrengst
huishoudens

12.822 13.470 13.431

- Opbrengst
éénpersoonshuis-
houdens

4.996 5.060 5.084

Leegstand -195 gesaldeerd
Tariefstijging 6% 0% 2%

Tarieven afvalstoffenheffing
2010 2011 2012

- Tarief per
huishouding

307,56 307,56 313,80

- Tarief per
éénpersoonshuis-
houden

185,28 185,28 189

3.3 (Bouw)leges
Toelichting:
De tarieven voor 2012 (excl. Bouwleges) worden aangepast aan de hand van het
inflatiepercentage, tenzij een wettelijke maximum van een tarief dit niet mogelijk
maakt. Wijzigingen in tarieven van rijksleges worden volledig doorberekend in de
gemeentelijke legestarieven. Als onderdeel van het gefaseerd meer kostendekkend
maken van de overige tarieven, zijn de legestarieven met 1,7% boven inflatie
verhoogd.

Bouwleges (Wabo)
De bouwleges in Haarlem worden berekend aan de hand van de bouwsom. Grondslag
voor de leges vormt een vast percentage (2,72%) van de bouwsom, met een minimum-
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en een maximumtarief. Vanwege het gefaseerd meer kostendekkend van de bouwleges
(Wabo) is deze grondslag verhoogd naar 2,77%. Het minimum en maximumtarief is
eveneens met 1,7% verhoogd. Dat geldt ook voor de overige bouwleges, die niet direct
aan de bouwsom gekoppeld zijn.
Omdat er vanuit wordt gegaan dat de inflatie al is verdisconteerd in de gestegen
bouwprijzen, wordt de inflatiecorrectie (+2%) niet in de tarieven meegenomen.

In de commissie bestuur van 17 november jl, is de nota evaluatie bouwleges
(2011/253920), besproken. Enige concrete voorstellen die daarin zijn voorgelegd zijn
in de verordening opgenomen. Dit betreft met name vaste tarieven bij sloop en
rijksmonumenten, het afschaffen van de kortingsregeling, leges voor APV
aangelegenheden en de tariefsverhoging voor prostitutiebedrijven.

Overige leges

Huwelijksleges
Bij de behandeling van de programmabegroting 2012-2016 is besloten om de
gefaseerd in twee jaar (meer) kostendekkend te maken. Hiermee wordt invulling
gegeven aan het uitgangspunt in de kadernota om tot meer kostendekkende leges te
komen.

Nationale Identiteitskaart
Op 9 september 2011 heeft de hoge raad geoordeeld dat er geen leges meer mogen
worden geheven voor de nationale identiteitskaart. Inmiddels is het door
reparatiewetgeving weer mogelijk om sinds 22 september 2011 weer leges te heffen.
De ontwikkelingen rondom dit onderwerp worden op de voet gevolgd.

Gehandicaptenparkeerplaats
In de legesverordening 2012 zijn naar aanleiding van het collegebesluit ‘Wijziging
beleid t.a.v. de toewijzing van parkeerplaatsen op kenteken voor mensen met een
beperking in de gemeente Haarlem 2011’ (2011/143666) tarieven opgenomen voor
kosten die gerelateerd zijn aan de gehandicaptenparkeerplaats. Hiermee wordt een
betere inzet en verdeling van de schaarse parkeerruimte in Haarlem beoogd, waarbij
de kwetsbare burger, daar waar nodig, ondersteund blijft.

Data burgeraangelegenheden

Bedragen x € 1.000 Realisatie
2010

Raming
2011

Raming
2012

Opbrengst totaal 2.976 3.139 3.1366

Lasten product (excl. uren
dienstverlening waarvoor
geen leges in rekening
kunnen worden gebracht)

4.526 4.535 4.266

Kostendekkendheid 66% 69% 74%

6 Dit betreft de raming van de leges uit titel 1’Algemene Dienstverlening’ uit de
legesverordening. De totaal legesopbrengsten zijn € 3.487.000 en zijn de som van titel 1 en
titel 3 ‘Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn’ uit de legesverordening.
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3.3.1 Bouwleges/Wabo
De cijfers van 2011 en 2012 zijn gebaseerd op de Wabo (waarin de
bouwvergunningen zijn ondergebracht), terwijl 2010 nog betrekking heeft op de
bouwleges.

Data bouwleges/Wabo

Bedragen x € 1.000 Realisatie
2010

Raming
2011

Raming
2012

Opbrengst totaal 3.672 4.464 4.2787

Lasten product
bouwvergunningen

5.900 6.257 6.668

Kostendekkendheid 62% 71% 64%

3.4 Begraafrechten
Toelichting:
Op basis van de verordening begraafrechten worden rechten geheven voor het gebruik
van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorium en voor het door de
gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.

De tarieven voor 2012 worden met 2% verhoogd wegens inflatiecorrectie. Daarnaast
wordt de tarieven met 1,7% verhoogd als onderdeel van het meer kostendekkend
maken van de overige tarieven. De totale tariefsverhoging bedraagt derhalve 3,7%

Baten en lasten product lijkbezorging

Bedragen x € 1.000 Realisatie
2010

Raming
2011

Raming
2012

Opbrengst totaal 872 958 993
Lasten lijkbezorging 2.348 1.646 1.627
Kostendekkendheid 37% 58% 61,1%

3.5 Havengelden
Toelichting:
Onder de naam havengelden worden rechten geheven ter zake van het gebruik
overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde
gemeentewateren of andere openbare wateren die in beheer of onderhoud bij de
gemeente zijn.

De inkomsten uit havengelden waren voor 2009 en 2010 incidenteel lager geraamd
vanwege derving van sluisgelden i.v.m. de renovatie van de sluis Spaardam.

De tarieven voor 2012 worden met 2% verhoogd wegens inflatiecorrectie. Daarnaast
wordt de tarieven met 1,7% verhoogd als onderdeel van het meer kostendekkend
maken van de overige tarieven. De totale tariefsverhoging bedraagt derhalve 3,7%

Met inachtneming hiervan kunnen de baten als volgt worden weergegeven:

7 Betreft € 4.200.000 bouwleges en € 70.000 overige leges
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Baten en lasten product Haven

Bedragen x € 1.000 Realisatie
2010

Raming
2011

Raming
2012

Opbrengst totaal 685 536 608
Lasten haven 1.476 1.821 1.853
Kostendekkendheid 46% 29% 33%

3.6 Marktgelden
Toelichting:
Conform de besluitpunten in de kadernota 2011 zijn de tarieven marktgelden met
ingang van 2012 met 13% verhoogd in het kader van het in 2013 kostendekkend
maken van de marktgelden.

Baten en lasten markt

Bedrag x € 1.000 Realisatie
2010

Raming
2011

Raming
2012

Opbrengst totaal 333 335 375
Lasten markt 501 420 420
Kostendekkendheid 66% 80% 89%

4. Kwijtscheldingsbeleid en het Besluit kwijtscheldingsregels 2011

Haarlemse kwijtscheldingsbeleid in 2012
Op grond van de Invorderingswet 1990 en het gemeentelijke Kwijtscheldingsbeleid
kan een belastingschuldige die niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar
een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding worden verleend. Bij Ministeriële regeling worden inkomensnormen
vastgesteld, welke van toepassing zijn voor de eventuele toekenning van
kwijtscheldingsaanvragen.
De gemeente Haarlem hanteert ten aanzien van de normbedragen een
kwijtscheldingspercentage van 100%. Haarlem verleent kwijtschelding voor de
afvalstoffenheffing, de leges woonvergunningen, de leges voor gehandicapten-
parkeren en voor 50% op de hondenbelasting voor zover het de eerste hond betreft.
Daarnaast wordt kwijtschelding verleend voor huwelijksvoltrekkingen als bedoeld in
artikel 4 lid 7 van het Reglement Burgerlijke Stand”. Met ingang van 2009 wordt
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om geautomatiseerde kwijtschelding te
verlenen.

Het beleid is vastgelegd in het Besluit kwijtscheldingsregels 2012, dat ter vaststelling
wordt aangeboden.

Vanwege de financiële crisis is destijds bij de kadernota 2009 het budget voor 2010
incidenteel verhoogd. Naar aanleiding van de ontwikkeling van de werkelijke lasten is
in de kadernota 2010 besloten de raming weer meer in overeenstemming met de
werkelijke uitgaven te brengen.
In navolgende tabel zijn de bedragen aan kwijtschelding weergegeven:
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Realisatie
2010

Raming
2011

Raming
2012

Kwijtscheldingen 968 1.110 1.110

5. Kanttekeningen
De tarieven zijn gebaseerd op ramingen van kosten en baten. In werkelijkheid kunnen
die om uiteenlopende redenen afwijken. Voor rechten, die niet meer dan
kostendekkend mogen zijn, geldt dan ook dat die kostendekkendheid op
begrotingsbasis wordt getoetst. Afwijkingen in uitvoering leiden dan ook niet tot
tariefaanpassingen over het desbetreffende jaar.

6. Uitvoering
Na vaststelling van de belastingverordeningen en het kwijtscheldingsbesluit en na
publicatie daarvan zullen de genoemde belastingen en rechten daadwerkelijk in 2012
worden geheven en ingevorderd.

7. Bijlagen
A. Verordening afvalstoffenheffing 2012;
B. Verordening begraafrechten 2012;
C. Verordening havengelden 2012;
D. Verordening hondenbelasting 2012;
E. Verordening leges 2012;
F. Verordening marktgelden 2012;
G. Verordening onroerende zaakbelastingen 2012;
H. Verordening parkeerbelasting 2012
I. Verordening precariobelasting 2012;
J. Verordening reclamebelasting 2012;
K. Verordening rioolheffing 2012;
L. Verordening roerende woon-en bedrijfsruimtebelasting 2012;
M. Verordening toeristenbelasting 2012;
N. Besluit kwijtscheldingsregels 2012;
(ter inzage)

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

Vast te stellen de navolgende:

A. Verordening afvalstoffenheffing 2012;
B. Verordening begraafrechten 2012;
C. Verordening havengelden 2012;
D. Verordening hondenbelasting 2012;
E. Verordening leges 2012;
F. Verordening marktgelden 2012;
G. Verordening onroerende zaakbelastingen 2012;
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H. Verordening parkeerbelasting 2012
I. Verordening precariobelasting 2012;
J. Verordening reclamebelasting 2012;
K. Verordening rioolheffing 2012;
L. Verordening roerende woon-en bedrijfsruimtebelasting 2012;
M. Verordening toeristenbelasting 2012;
N. Besluit kwijtscheldingsregels 2012;
O. Wijziging van de begroting 2012

Gedaan in de vergadering van 22 december 2011.

De griffier De voorzitter
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Bijlage 1: Begrippenlijst

Belasting: Een wettelijke (gedwongen) bijdrage aan de overheid waar geen
individuele of direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, bijvoorbeeld de
onroerende zaakbelastingen.

Belastingheffing: Opstellen en actueel houden van wet-en regelgeving, het opleggen
van aanslagen en het afhandelen van verzoek-, bezwaar-en beroepsprocedures op het
gebied van belastingaanslagen

Belastingcapaciteit :Het potentieel dat door een overheid aan belasting kan worden
geheven.

Differentiatie (tariefs-): Een manier waardoor verschillen worden aangebracht in
tarieven en belastingplichtigen zodat de belastingen rechtvaardig worden verdeeld.

Invordering:Betalingsverwerking, kwijtschelding en (dwang)invorderingsmaatregelen
op het gebied van belastingen en rechten;

Kostendekkendheid: De mate waarin de kosten van de gemeentelijke dienstverlening
worden gedekt uit rechten/heffingen.

Kostentoerekening: systematiek van het doorberekenen van directe kosten, indirecte
kosten en overheadkosten om de kostprijs van een gemeentelijke dienst te berekenen.

Kwijtschelding: Een belastingplichtige die niet in staat is anders dan met
buitengewoon bezwaar zijn belastingschuld te voldoen, kan gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding worden verleend conform de uitvoeringsregels van het Besluit
kwijtscheldingsregels.

Macronorm: De macronorm geeft in procenten de maximale opbrengststijging aan van
de onroerende zaakbelasting (OZB) in een bepaald jaar van alle gemeenten samen. De
macronorm is ingesteld door het Rijk na afschaffing van de maximering van de OZB-
tarieven in 2008.

Rechten: Het in rekening brengen van een vergoeding voor een geleverde
overheidsdienst of goed aan de overheid, bijvoorbeeld rioolheffing

Tijdstipbelasting: Belasting die wordt geheven wanneer op een bepaald tijdstip, de
peildatum, wordt geconstateerd dat u de verplichting heeft deze belasting te betalen.

Tijdvakbelasting: Belasting die wordt geheven over het tijdvak dat er is geconstateerd
dat u de verplichting heeft deze belasting te betalen. Wanneer zich in de loop van het
belastingjaar wijzigingen voordoen, heeft dit gevolgen voor de hoogte van de aanslag.

Vermindering: Belastingschuld kan worden verminderd, zowel ambtshalve of als
gevolg van een bezwaarschrift, als blijkt dat een te hoge aanslag is opgelegd, of dat er
nieuwe feiten en omstandigheden zijn waardoor een bijstelling in de rede ligt.

Woonlasten: De som van alle kosten, zoals OZB, riool- en afvalstoffenheffing, voor
het woongenot.


