
 
B&W 
 
1. Het college stelt de raad voor de “Eerste wijzigingsverordening belastingen 2013” vast te 

stellen. 
2. Communicatie: de verordening wordt gepubliceerd in de stadskrant en treedt de dag na 

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

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



 1

 
Onderwerp: Eerste wijzigingsverordening belastingen 2013  
Reg.nummer: 2013/39911 
 
1. Inleiding 
Met deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2013 worden enkele correcties 
in redactie en tarieven doorgevoerd. 
Hierbij gaat het om kleinschalige aanpassingen met slechts geringe financiële 
consequenties. 
 
2. Voorstel aan de raad 

1. Het college stelt de raad voor de “Eerste wijzigingsverordening belastingen 
2013” vast te stellen. 

2. Communicatie: de verordening wordt gepubliceerd in de stadskrant en 
treedt de dag na publicatie in werking. 

3. 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 redactie van de betreffende 
bepalingen in overeenstemming te brengen met de uitvoering van het beleid en de 
geldende wet- en regelgeving. 
 
4. Argumenten 
In de tarieventabel behorende bij respectievelijk de Verordening havengelden 2013, 
de Verordening leges 2013, de Verordening parkeerbelastingen 2013 en de 
Verordening precariobelasting 2013 zijn enige bepalingen redactioneel gewijzigd. 
Het gaat hierbij om aanscherping en actualisering van de tekst en niet om 
inhoudelijke aanpassingen. 
Daarnaast zijn in de tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 
2013 twee tarieven aangepast. Het betreft tarieven, welke bij het ombouwen van de 
Verordening precariobelasting 2012 naar de Verordening precariobelasting 2013, 
onjuist in de daarbij behorende tarieventabel zijn verwerkt. 
 
5. Communicatie 
De Eerste wijzigingsverordening belastingen 2013 wordt gepubliceerd in de 
stadskrant en treedt de dag na publicatie in werking. 
Tevens worden de wijzigingen doorgevoerd in de op Overheid.nl gepubliceerde 
Verordening havengelden 2013, de Verordening leges 2013, de Verordening 
parkeerbelastingen 2013 en de Verordening precariobelasting 2013. 
 
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. 
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7. Raadsbesluit 
 
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 2013 
 
1 Artikel A Wijziging van de tarieventabel van de Verordening havengelden 

2013 
 
I. Artikel 11 van de tarieventabel behorende bij de Verordening havengelden 2013 
komt als volgt te luiden: 
 

 11. Voor een ligplaats op het Noorderbuiten Spaarne van het type:  
  A: afmeting van de box  6 x 2,5 m, oppervlakte 15,0 m2 € 490,15 
  B: afmeting van de box  6 x 3,0 m, oppervlakte 18,0 m2 € 588,20 
  C: afmeting van de box  7 x 3,2 m, oppervlakte 22,4 m2 € 731,90 
  D: afmeting van de box  8 x 3,4 m, oppervlakte 27,2 m2 € 888,80 
  E: afmeting van de box   9 x 3,3 m, oppervlakte 29,7 m2 € 970,50 
  F: afmeting van de box 10 x 3,5 m, oppervlakte 35,0 m2 € 

1.143,70 
  G: afmeting van de box 11 x 4,0 m, oppervlakte 44,0 m2 € 

1.437,75 
 
2 Artikel B Wijziging van de tarieventabel van de Verordening leges 2013 
 
I. artikelen 1.1.1 – 1.1.1.4 van hoofdstuk 1 van titel 1 van de tarieventabel 
behorende bij de Verordening leges 2013 komen als volgt te luiden: 
 

 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie 
van een partnerschap op:  

DV 1.1.1 Nulpakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 
partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een 
huwelijk, volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke 
Stand voor het nulpakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 4 € 0,00 

DV 1.1.1.1 Basispakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een 
partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een 
huwelijk, volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke 
Stand voor het Basispakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 
5, tweede lid   € 210,0 

DV 1.1.1.2 Keuzepakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van 
een partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een 
huwelijk op doordeweekse dagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur , 
volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het 
keuzepakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid € 423,00 
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DV 1.1.1.3 Keuzepakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van 
een partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een 
huwelijk op een ander tijdstip dan vermeld onder 1.1.1.2, volgens de 
voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het 
keuzepakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid € 495,50 

DV 1.1.1.4 All-in pakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van 
een partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een 
huwelijk op een zaterdag, volgens de voorwaarden van het reglement 
Burgerlijke Stand voor het all-in pakket en de Wet Rechten 
Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid:  

 
3 Artikel C Wijziging van de tarieventabel van de Verordening 

parkeerbelastingen 2013 
 
I. Artikel 1, aanhef van de tarieventabel behorende bij de Verordening 
parkeerbelastingen 2013 komt als volgt te luiden: 
 

 1. Het tarief voor parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, 
onderdeel a, van de 'Verordening parkeerbelastingen 2013 bedraagt 
per tijdseenheid van 60 minuten:  

 
4 Artikel D Wijziging van de tarieventabel van de Verordening 

precariobelasting 2013 
 
I. Artikel 1.1.2, onderdeel D. van de tarieventabel behorende bij de Verordening 
precariobelasting 2013 komt als volgt te luiden: 
 

VVH OV    D 1.1.
2 

per jaar, zone II 
€ 38,60 

 
II. Artikelen 1.2.1 – 1.2.2, onderdeel E. van de tarieventabel behorende bij de 
Verordening precariobelasting 2013 komt als volgt te luiden: 
 

WZ  OG
V 

E 1.2.
1 

per m², per jaar, Zone I 
€ 94,55 

WZ OG
V 

E 1.2.
2 

per m², per jaar, Zone II + III 
€ 62,60 

 
III. Artikel 1.2, onderdeel H. van de tarieventabel behorende bij de Verordening 
precariobelasting 2013 komt als volgt te luiden: 
 

WZ  OGV 1.2 per m², per jaar € 5,73 
 
Artikel E 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. 
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Artikel F Slotbepaling 
 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is de op grond van het eerste lid 

bepaalde datum. 
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsverordening 

belastingen 2013.  
 
 
 
 
 
Gedaan in de vergadering van … … …… (in te vullen door de griffie) 
 
 
 
De griffier    De voorzitter 
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