Raadsstuk
Onderwerp: Eerste wijzigingsverordening belastingen 2012
Reg.nummer: 2012/85222
1. Inleiding
Met deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2012, bijlage A., worden enkele
correcties in redactie en tarieven doorgevoerd.
Hierbij gaat het om kleinschalige aanpassingen met slechts geringe financiële
consequenties
Een aantal wijzigingen in de tarieventabel van de Verordening leges 2012 zijn een
nadere uitwerking van de nota “Evaluatie (bouw)leges 2010-2011” (b&w
2011/253920).
De aanpassing in de tarieventabel behorende bij de Verordening havengelden 2012
volgt uit het raadsbesluit “Vaststellen pva Kansenkaart Watertoerisme en
kredietaanvraag”, d.d. 20-01-2011, 2010/344278.
2. Voorstel aan de raad
1. Het college stelt de raad voor de “Eerste wijzigingsverordening belastingen
2012” vast te stellen.
2. Het college stelt de raad voor de baten en lasten, vermeld in het besluit, op
te nemen in de Bestuursrapportage-1 van 2012 en aan de hand daarvan de
begroting bij te stellen.
3. Communicatie: de verordening wordt gepubliceerd in de stadskrant en
treedt de dag na publicatie in werking.
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie
Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
3. Beoogd resultaat
Met de wijzigingsverordening wordt beoogd de tarieven in overeenstemming te
brengen met de uitvoering van het beleid en de geldende wet- en regelgeving,
alsmede met de kosten van de uitvoering van de vergunningverlening op basis van
de geldende wet- en regelgeving.
4. Argumenten
Tarieventabel Verordening leges 2012
Enige bepalingen zijn redactioneel gewijzigd. Het gaat dan om aanscherping,
actualisering van de tekst en niet om inhoudelijke aanpassingen.
Een aantal wijzigingen, in het bijzonder de invoering van de legestarieven van
€ 100,00, betreft de verwerking van de raadsnota “Evaluatie (bouw)leges 20102011” (b&w 2011/253920).
Vanwege de korte periode die er lag tussen genoemde evaluatie en de voorstellen
voor de belastingwijzigingen voor 2012, is het niet voor alle onderdelen uit de
evaluatie gelukt de onderbouwing tijdig aan te leveren. Vanwege het belang van een
zorgvuldige onderbouwing richting raad, is er voor gekozen deze wijzigingen mee
te nemen in de eerste wijziging van de belastingen 2012.
Daarnaast zijn wijzigingen opgenomen ter implementatie van besluitpunt 2. van de
nota “Evaluatie (bouw)leges 2010-2011” (b&w 2011/253920).
Voor zover van belang luidt dit besluitpunt:
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c. vaste tarieven in te voeren bij sloopactiviteiten en rijksmonumentenactiviteiten;
d. de kortingsregeling voor gecombineerde bouwaanvragen te laten vervallen;
e. leges (€ 100) in te voeren voor vergunningen uit de Apv waar nu geen leges voor
worden geheven;
f. leges voor vergunningen voor prostitutiebedrijven en smart-, grow- en headshops
te verhogen met € 100;
g. de jaarlijkse ontheffingen voor sluitingstijden van de horeca te wijzigen in
driejaarlijkse ontheffingen.
Ten aanzien van punt c. wordt opgemerkt, dat bij de inwerkingtreding van het
veegbesluit Bouwbesluit 2012 per 1 april 2012 niet langer een vergunningplicht,
maar slechts een meldingsplicht voor sloopwerkzaamheden (behalve voor
monumenten en bouwwerken in beschermde gezichten) geldt. Een melding is vrij
van leges, omdat hier geen dienst van de gemeente tegenover staat. De gemeente
heeft echter ook bij een melding gemiddeld nog twee uur aan
controlewerkzaamheden. Aangezien de werkzaamheden niet langer kunnen worden
bekostigd uit leges, worden deze controles niet meer verricht.
De afschaffing van de vergunningplicht resulteert in een inkomstenderving van, op
jaarbasis (uitgaand van ongeveer 60 aanvragen), € 50.000,00. Aan de andere kant
maakt de gemeente voor deze activiteit ook geen uitvoeringskosten meer.
Op dit moment loopt het project "minder regels, meer service". Doel van dit project
is onder andere verdere deregulering. Omdat de afschaffing van de sloopvergunning
ook valt onder de noemer "deregulering" zullen de gevolgen van deze activiteit
worden verwerkt in de resultaten van de dereguleringsmaatregelen gemeentebreed.
Derregulering zal terugkomen bij de bezuinigingsvoorstellen die aan de raad zullen
worden voorgelegd.
Indachtig de wens van de raad om te komen tot een hogere dekking van de kosten
bij vergunningverlening zijn een aantal tarieven verhoogd c.q. nieuwe tarieven
opgenomen: artikel A, onder III, V-VIII, X-XI, XIV, XX van de
wijzigingsverordening.
Inzake een omgevingsvergunning voor activiteiten met betrekking tot een
monument of beschermde stads- of dorpsgezichten mag de gemeente aanvragers
niet langer vragen naar de hoogte van de bouwkosten. De leges kan dus niet meer
worden bepaald door een percentage van de bouwkosten, maar is een vast bedrag.
Voor bepaling van de hoogte van het vaste tarief is uitgegaan van een budget
neutrale overgang. In 2011 zijn 79 vergunningen, vallend onder dit hoofdstuk,
afgegeven. De totale inkomsten waren € 116.500,00. Gemiddeld leverde een
vergunning dus aan inkomsten € 1.474,00 op. Bij dit tarief blijft het saldo aan
inkomsten gemiddeld gelijk.
Registratie in het landelijk register kinderopvang is ingaande 2011 een
gemeentelijke taak geworden. Pas bij de Eerste Wijzigingsverordening belastingen
2012 wordt voorgesteld hiervoor leges te heffen, omdat op basis van de ervaringen
uit 2011 pas begin 2012 een goed inzicht kon worden gegeven in de kosten die de
gemeente maakt voor deze registraties.
Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het
landelijk register kinderopvang voor een kindercentrum/gastouderbureau,
gastouder, peuterspeelzaal is kostendekkend bij een tarief van € 465,00:
eerste inspectie van de GGD, zijnde drie werkuren á € 95,00
€ 285,00
werkzaamheden van de gemeente, zijnde 2 manuren á € 90,00 € 180,00.
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Tarieventabel Verordening havengelden 2012
De tarieventabel behorende bij de Verordening op de havengelden wordt aangepast
in verband met de komst en het verblijf van riviercruise-schepen vanaf april 2012.
In verband hiermee zijn door de gemeente extra voorzieningen voor de
riviercruisevaart aangebracht. De haven- en liggeldtarieven worden aangepast aan
deze voorzieningen.
Verwacht wordt dat de tariefswijziging leidt tot een toename van de inkomsten met
€ 26.000,00. Dit bedrag wordt conform het raadsbesluit “Vaststellen pva
Kansenkaart Watertoerisme en kredietaanvraag”, d.d. 20-01-2011, 2010/344278
gebruikt voor dekking van de kosten voor onderhoud van de voorzieningen (na de
garantieperiode), welke zijn geraamd op € 15.000,00.
Verordening parkeerbelasting 2012
De wijziging in de Verordening Parkeerbelastingen houdt verband met
synchronisatie van belastingverordeningen.
De vastgestelde parkeertarieven voor zone S (winkelcentrum Schalkwijk) zijn per
januari 2011 ten onrechte geïndexeerd. In de wijzigingsverordening wordt dit weer
hersteld.
Financiële consequenties
De financiële consequenties (+ is toevoeging, -/- is vermindering van de in de
begroting geraamde inkomsten) van de diverse tariefswijzigingen ten opzichte van
de in de begroting graamde inkomsten is als volgt:
leges
- opnemen nieuwe tarieven van € 100,00 met betrekking tot:
o vergunning woningontrekking;
o vergunning initiatief standplaats;
o vergunning standplaats op een weekmarkt;
o loterijvergunning;
o ontheffing route gevaarlijk stoffen;
o kampeerontheffing;
o ontheffing voor extra winkelopenstelling;
o draaiorgelvergunning;
resulteert in een batig saldo inkomsten van
+
€ 35.000,00
- opnemen nieuw tarief van € 465,00 met
betrekking tot verzoek tot registratie in het landelijk
register kinderopvang,
resulteert in een batig saldo inkomsten van
+
€ 32.550,00
- verhogen tarieven met betrekking tot
omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik
waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit,
resulteert in een batig saldo inkomsten van
+
€ 18.950,00
- omzetting vergunning slopen bouwwerk in melding
slopen bouwwerk en daarmee vervallen tarief,
resulteert in een negatief saldo inkomsten van
-/€ 50.000,00
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havengelden
- verhogen en invoering van nieuwe tarieven met
betrekking tot verblijf van een vaartuig, alsmede open afstaptarief en administratiekosten,
resulteert in een batig saldo inkomsten van
- onderhoud voorzieningen riviercruise-schepen,
resulteert in een negatief saldo inkomsten van

+

€ 26.000,00

-/-

€ 15.000,00

5. Communicatie
De Eerste wijzigingsverordening belastingen 2012 wordt gepubliceerd in de
stadskrant en treedt de dag na publicatie in werking.
Tevens worden de wijzigingen doorgevoerd in de op Overheid.nl gepubliceerde
Legesverordening 2012, Verordening havengelden 2012 en de Verordening
parkeerbelasting 2012.
6. Uitvoering
De wijzigingsverordening treedt de dag na publicatie in werking. Publicatie vindt
plaats in de Stadskrant. De bepalingen worden opgenomen in de geconsolideerde
versie van de betrokken verordening.
Baten en lasten van het besluit worden gemeld in de Bestuursrapportage-1 van
2012. Aan de hand daarvan wordt de raming in de begroting bijgesteld.
7. Bijlagen
De Eerste wijzigingsverordening belastingen 2012.
Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester
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8. Raadsbesluit
De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
Vast te stellen de Eerste wijzigingsverordening belastingen 2012

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

De griffier

De voorzitter
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Bijlage A
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 2012
Artikel A Wijziging van de tarieventabel van de Verordening leges 2012
I. Onderdeel 1.20.1.3 van titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2012
komt als volgt te luiden:
DV

1.20.1.3

Het op verzoek benoemen van een externe buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand voor het voltrekken van één huwelijk

€ 75,00

II. Onderdeel 1.9.1 van titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2012 komt
als volgt te luiden:
DV

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

III. Hoofdstuk 11 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2012 wordt
uitgebreid met de bepaling 1.11.2:
VVH

1.11.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning voor woningontrekking als bedoeld in artikel 20 van
Huisvestingsverordening Zuid-Kennermerland

€ 100,00

IV. Onderdeel 1.12.1 en 1.12.2 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening
leges 2012 komt als volgt te luiden:
VVH
VVH

1.12.1
1.12.2

voor het verkrijgen van een vergunning tijdelijke verhuur
[vervallen]

€ 158,70

V. Hoofdstuk 14 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2012 komt
als volgt te luiden:
Hoofdstuk
VVH
VVH

14
1.14.
1.14.1

VVH

1.14.2.1

VVH

1.14.2.2

VVH

1.14.2.3

Standplaatsen, venten, reclame voorwerpen en uitstallen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
een ventvergunning als bedoeld in artikel 150 van de Algemene Plaatselijke
Verordening met een geldigheidsduur van maximaal één jaar
een standplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 151 van de Algemene Plaatselijke
Verordening
een vergunning voor een tijdelijke standplaats voor activiteiten als bedoeld in artikel
151 onderdeel a van de Algemene Plaatselijke Verordening
een vergunning voor een initiatief standplaats zoals bedoeld in artikel 151 van de
Algemene Plaatselijke Verordening jo. het Standplaatsenbeleid 2010, b&w-besluit
d.d. 16 februari 2010, nr. 2010/25715

€ 94,30
€ 105,15
€ 69,00
€ 100,00
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VVH

1.14.2.4

VVH

1.14.3

VVH

1.14.4

een vergunning voor een standplaats op een weekmarkt zoals bedoeld in artikel 140
van de Algemene Plaatselijke Verordening
een vergunning als bedoeld in artikel 125 van de Algemene Plaatselijke Verordening
(reclamevoorwerpen)
een aanvraag voor uitstalvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Algemene
Plaatselijke Verordening

€ 100,00
€ 70,00
€ 70,00

VI. Hoofdstuk 16 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2012 wordt
uitgebreid met bepaling 1.16.2:
VVH

1.16.2

Voor het in behandeling nemen van een loterijvergunning als bedoeld in artikel 3 van
Wet op de kansspelen.

€ 100,00

VII. Hoofdstuk 19 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2012
wordt uitgebreid met bepaling 1.19.10:
VVH

1.19.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
ontheffing route gevaarlijk stoffen als bedoeld in artikel 100 van Algemene
Plaatselijke Verordening.

€ 100,00

VIII. Hoofdstuk 20 van Titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2012
wordt uitgebreid met bepaling 1.20.4:
VVH

1.20.4

Voor het in behandeling nemen van een kampeerontheffing voor meer dan 75
personen als bedoeld in artikel 126B van Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 100,00

IX. Onderdeel 2.1.1.3 van Titel 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2012
komt als volgt te luiden:
2.1.1.3

[vervallen]

X. Onderdeel 2.3.3.3 en 2.3.3.3.2 van Titel 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening
leges 2012 komt als volgt te luiden:
2.3.3.3
2.3.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking)
[vervallen]

€ 7.162,00

XI. Onderdeel 2.3.4.3, 2.3.4.3.1 en 2.3.4.3.2 van Titel 2 van de tarieventabel behorende bij de
Verordening leges 2012 komt als volgt te luiden:
2.3.4.3
2.3.4.3.1
2.3.4.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking)
[vervallen]
[vervallen]

€ 7.162,00

XII. Onderdeel 2.3.5 van Titel 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2012
komt als volgt te luiden:
2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken / inrichtingen in relatie tot
brandveiligheid

XIII. Onderdeel 2.3.6 – 2.3.6.1A van Titel 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening
leges 2012 komt als volgt te luiden:
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2.3.6.1

2.3.6.1A

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit
met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b,
van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen
monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning is
vereist, bedraagt het tarief voor deze activiteit:
[vervallen]

€ 1.475,00

XIV. Onderdeel 2.3.7 - 2.3.7.2 van Titel 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening
leges 2012 komt als volgt te luiden:
2.3.7.1

2.3.7.2

Melding sloopactiviteiten
Voor het doen van een melding met betrekking tot het slopen van een bouwwerk , niet
zijnde een monument of een bouwwerk liggend binnen een beschermd stads- of
dorpsgezicht, bedraagt het tarief:
Asbesthoudende materialen
Indien de vergunningaanvraag “het verwijderen van asbest” betreft dan bedraagt het
tarief:

€ 0,00
€ 131,75

XV. Onderdeel 2.3.10 van Titel 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2012
komt als volgt te luiden:
2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning alleen betrekking heeft op
activiteiten als bedoeld in artikel 125 van de Algemene Plaatselijke Verordening
(reclamevoorwerpen) bedraagt het tarief:
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning alleen betrekking heeft op het
plaatsen van zonnecollectoren of zonnepanelen, of het restaureren en (her-)plaatsen
van gevelstenen door non-profitorganisaties op het gebied van de monumentenzorg
c.a. bedraagt het tarief:

€ 68,50

€ 0,00

XVI. Onderdeel 2.5.1 - 2.5.2 van Titel 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges
2012 komt als volgt te luiden:
2.5.1

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-,
aanleg-, kap- of sloopactiviteiten
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld
in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is
genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.
De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges,
met dien verstande dat voor bouw-, aanleg of sloopactiviteit tenminste verschuldigd
blijft een bedrag van:
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-,
aanleg-, kap- of sloopactiviteiten
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat
aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits van de vergunning geen
gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges,
met dien verstande dat voor bouw-, aanleg of sloopactiviteit tenminste verschuldigd
blijft een bedrag van:

€ 68,50

75%
€ 131,75

25%
€ 131,75

XVII. Onderdeel 2.8.1 en 2.8.2 van Titel 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening
leges 2012 komt als volgt te luiden:
2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen
van een bestemmingsplan met een beperkte omvang als bedoeld in artikel 3.1, eerste
lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 9.807,00
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2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het
wijzigen van een bestemmingsplan met een beperkte omvang als bedoeld in artikel
3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening
De op grond van 2.8.1 of 2.8.2 berekende bedragen worden verhoogd met de kosten
van onderzoeken die nodig zijn ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing
(luchtkwaliteit, geluid, bodem, flora en fauna e.a.) en de feitelijke druk- en
publicatiekosten. Na de vijfde werkdag waarop het bedrag zoals hierboven bedoeld
aan de aanvrager ter kennis is gebracht en overeengekomen wordt met de opdracht
gestart.

€ 9.807,00

XVIII. Onderdeel 3.1.5 en 3.1.6 van Titel 3 van de tarieventabel behorende bij de Verordening
leges 2012 komt als volgt te luiden:
VVH

3.1.5

VVH

3.1.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 33 van de Algemene
Plaatselijke Verordening (Sluitingsuur) voor een door de gemeente vastgesteld tijdvak
van drie jaar:
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
ontheffing als bedoeld in artikel 34 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 105,00
€ 189,10

XIX. Opschrift hoofdstuk 2 van Titel 3 van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges
2012 komt als volgt te luiden:
Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten, foto- en filmopnamen en overschrijding
geluidsnormen incidentele festiviteiten.

XX. Hoofdstuk 7 van Titel 3 van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2012 wordt
uitgebreid met de bepalingen 3.7.2, 3.7.3 en 3.7.4:
3.7.2

3.7.3

3.7.4

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk register
kinderopvang voor een kindercentrum / gastouderbureau / gastouder / peuterspeelzaal
als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet op de Kinderopvang
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
ontheffing voor extra winkelopenstelling als bedoeld in artikel 7 en 8 van de
Verordening Winkeltijden Haarlem 2012
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
draaiorgelvergunning als bedoeld in artikel 109 van Algemene Plaatselijke
Verordening.

€ 465,00
€ 100,00
€ 100,00

Artikel B Wijziging van de tarieventabel van de Verordening havengelden 2012
I. Artikel 5., onder f. van de tarieventabel behorende bij de Verordening havengelden 2012 komt
als volgt te luiden en toegevoegd wordt g. en h.:
5.

f.
van 40 tot 60 meter
per dag, incl. eenmalige doorvaart, water en elektra
g.
van 60 tot 90 meter
per dag, incl. eenmalige doorvaart, water en elektra
h.
van meer dan 90 meter per dag, incl. eenmalige doorvaart, water en elektra
Voor vaartuigen, zijnde beroepsvaart anders dan bedoeld onder 1., zijn de genoemde tarieven onder
a. tot en met h. exclusief elektra.

€ 46,50
€ 93,00
€ 146,50

II. Artikel 6., onder f. van de tarieventabel behorende bij de Verordening havengelden 2012 komt
als volgt te luiden en toegevoegd wordt g. en h.:
6.

f.
g.
h.

van 40 tot 60 meter
van 60 tot 90 meter
van meer dan 90 meter

per week, incl. eenmalige doorvaart, water en elektra
per week, incl. eenmalige doorvaart, water en elektra
per week, incl. eenmalige doorvaart, water en elektra

€ 325,50
€ 651,00
€ 1.025,50
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Voor vaartuigen, zijnde beroepsvaart anders dan bedoeld onder 1., zijn de genoemde tarieven onder
a. tot en met h. exclusief elektra.

III. Na artikel 6. van de tarieventabel behorende bij de Verordening havengelden 2012 wordt,
onder vernummering van artikel 7. en volgende, ingevoegd de navolgende bepalingen:
7.
8.

Administratiekosten
Op- en afstaptarief
(maximaal 2 uur)

per reservering
per reservering, inclusief administratiekosten

€ 36,50
€ 46,50

IV. Aan de tarieventabel behorende bij de Verordening havengelden 2012 worden de navolgende
bepalingen toegevoegd:
In deze regeling wordt een gedeelte van een uur gerekend als een uur.
Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de gereserveerde ligplaats en dit
schriftelijk, tenminste 1 week vóór de reserveringsdatum, aan de havenmeester wordt
meegedeeld, wordt 50% van het voor de reserveringbetaalde bedrag teruggegeven,
met uitzondering van de administratiekosten. Omboeken van schepen van dezelfde
rederij voor dezelfde reservering (datum/tijd) geldt als een annulering en wordt als een
nieuwe reservering in behandeling genomen. Aan de reservering kunnen pas rechten
worden ontleend nadat hierover het verschuldigde bedrag is betaald.

Artikel C Wijziging van de Verordening parkeerbelasting 2012
I. Artikel 7. komt als volgt te luiden:
1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald binnen 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet
of de schriftelijke kennisgeving.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde
termijn.

2.

II. Artikel 1., onder b. van de tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelasting 2012
komt als volgt te luiden:
1.

b.

bij parkeerapparatuur in Zone S
- voor de eerste drie tijdseenheden van 60 minuten
- voor de vierde en opvolgende tijdseenheden van 60 minuten

€ 0,50
€ 1,00

Artikel D Overgangsbepalingen
De tariefbepalingen of onderdelen daarvan zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van deze
verordening, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.

Artikel E Slotbepaling
1.
2.
3.

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is de op grond van het eerste lid bepaalde datum.
Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsverordening belastingen 2012.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ….

De griffier,

De voorzitter,
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