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Kernboodschap Met deze Tweede wijzigingsverordening belastingen 2018 worden ten aanzien van 

een aantal artikelen uit de Tarieventabel leges, behorende bij de Verordening leges 

2018, de Tarieventabel parkeerbelastingen 2018, behorende bij de Verordening 

parkeerbelastingen 2018 en de Tarieventabel Havengelden. Behorende bij de 

verordening Havengelden 2018 aanpassingen voorgesteld. De verordeningen 

worden hiermee in overeenstemming gebracht met de uitvoering van het beleid en 

de geldende wet- en regelgeving. Er zijn wijzigingen van redactionele aard en 

wijzigingen in tarieven.  

 

De raad is op grond van artikel 229 van de Gemeentewet bevoegd tot het  

vaststellen van de wijziging van de Verordening leges 2018, Verordening 

parkeerbelastingen 2018 en  de Verordening havengelden 2018. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel 

van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in 

de raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

-Collegebesluit ‘huwelijksvoltrekking door bekende ‘  20 maart 2018. Kenmerk: 

2018/119420. 

- Raadsbesluit 25 januari 2018  ‘Vaststellen bezoekersregeling in parkeerzone B en 

C’. Kenmerk: 2017/596768. 

Besluit College 

d.d. 12 juni 2018             

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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Besluit Raad 

d.d. ………. 
(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

1. de “Tweede wijzigingsverordening belastingen 2018” vast te stellen. 

  

  

de griffier,     de voorzitter,  
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1. Inleiding 

Met deze Tweede wijzigingsverordening belastingen 2018 worden ten aanzien van een aantal 

artikelen uit de Tarieventabel leges, behorende bij de Verordening leges 2018, de 

Tarieventabel parkeerbelastingen 2018, behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 

2018 en de Tarieventabel Havengelden, behorende bij de verordening Havengelden 2018 

aanpassingen voorgesteld. De verordeningen worden hiermee in overeenstemming gebracht 

met de uitvoering van het beleid en de geldende wet- en regelgeving. Er zijn wijzigingen van 

redactionele aard en wijzigingen in tarieven.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 

 de “Tweede wijzigingsverordening belastingen 2018” vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de wijzigingsverordening wordt beoogd een aantal artikelen uit de Tarieventabel leges 

2018, behorende bij de Verordening leges 2018, Tarieventabel parkeerbelastingen 2018 

behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2018 en de Tarieventabel Havengelden, 

behorende bij de Verordening Havengelden 2018 in overeenstemming te brengen met de 

uitvoering van het beleid en de geldende wet- en regelgeving.  

 

4. Argumenten 

Onderstaand volgt een overzicht waarin per verordening wordt aangegeven welke 

wijzigingen noodzakelijk zijn om de verordeningen in overeenstemming te brengen met de 

uitvoering van het beleid en de geldende wet- en regelgeving. 

 

Wijzigingen Tarieventabel leges 2018 behorende bij de Verordening op de heffing en 

invordering van leges 2018 
 

Huwelijksvoltrekking door bekende, hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

Op 20 maart 2018 heeft het college besloten om  haar dienstverlening te verruimen en 

bruidsparen de mogelijkheid te bieden om getrouwd te worden door een bekende. 

 

Om de huwelijksvoltrekking door een bekende mogelijk te maken is het volgende nodig:  

-  Beëdiging door de rechtbank; kosten eenmalige beëdiging €95,00. 

-Benoeming voor één huwelijk door burgemeester en wethouders; kosten éénmalige 

benoeming €95,20. 

-Maximaal 2 uur voorbereiding door de ABS; o.a. informatie gesprek, opmaken 

benoemingsbesluit; leges €84,26 per uur. 

-Verklaring omtrent het gedrag van de te benoemen BABS, kosten €41,35. 

 

De leges ter hoogte van €400,00 worden in rekening gebracht bij het aanstaand bruidspaar. 

Kostendekkendheid van deze service is het uitgangspunt. Bij het aanleveren ten behoeve van 

de legesverordening zal jaarlijks bezien worden of de tarieven moeten worden bijgesteld.  

 

Om de heffing mogelijk te maken wordt voorgesteld om artikel  1.1.1.4.3  toe te voegen aan 

de Tarieventabel leges 2018.  
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Bodem- en vastgoedinformatie, titel 1. hoofdstuk 8 
In artikel 1.8.4.2. is opgenomen dat een aanvrager  een omgevingsrapportage digitaal kan 

laten aanmaken na een iDEAL-betaling. Deze wijze van informatie opvragen, waarbij er geen 

tussenkomst van een ambtenaar nodig is, bestaat sinds 1 november 2016. Indien de aanvrager 

geen gebruik wil maken van betaling via iDEAL, is het mogelijk de omgevingsrapportage 

door een ambtenaar op te laten vragen. Deze dient dan een factuur op te stellen.  Er is voor 

gekozen het tarief aan te houden (inclusief de jaarlijkse verhoging) zoals dat was vóór de 

geheel geautomatiseerde aanvraag. Er wordt voorgesteld om beide mogelijkheden op te 

nemen in de Tarieventabel onder artikel 1.8.4.2A en 1.8.4.2B.  

 

Het omgevingsrapport kost in 2018 inclusief BTW 30,40 euro. In de kolom van de 

legesverordening staan de bedragen voor informatie over bodemverontreiniging exclusief 

BTW vermeld.  Op de factuur van destijds 30 euro die meegezonden werd bij de 

omgevingsrapportages in 2016 stond niets vermeld over BTW heffing, wat voor enige 

onduidelijk heeft gezorgd. Op de website van Haarlem staat het bedrag inclusief  BTW. 

Daarom is in november 2016 gekozen om  de 30 euro als inclusief BTW in rekening te 

brengen. In de legesverordening van 2017 is dit echter niet goed verwerkt en stond die 30 

euro als exclusief BTW in de kolom opgenomen. Nu wordt voorgesteld dit alsnog te 

corrigeren en het bedrag net als alle andere bodeminformatie-items exclusief BTW te 

vermelden.  

 

De in artikel 1.8.4.3 genoemde NVN (voornorm) is gewijzigd in NEN (definitieve norm). 

Artikel 1.8.4.4 en artikel 1.8.4.4. stonden verdeeld over verschillende blokken. Aangezien dit 

de leesbaarheid niet ten goede komt is voorgesteld dit aan te passen  en alle tekst bij elkaar te 

plaatsen in één blok.  

 

Parkeer en vervoer,  titel 1, hoofdstuk 19 
Artikelen 1.19.12, 1.19.13, 1.19.15 en 1.19.16 komen te vervallen in verband met het 

inwerking treden van de nieuwe Algemene Plaatselijke verordening. 

 

Hierbij zijn de volgende bepalingen komen te vervallen: 

- Ontheffing parkeren te koop aanbieden auto’s 

- Ontheffing parkeren kampeermiddelen 

- Ontheffing aantasten groenvoorziening door parkeren auto’s 

- Ontheffing parkeren reclame voertuigen 
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Horeca, titel 3, hoofdstuk 1  

Artikelen 3.1.7, 3.1.8, 3.1.12, en  3.1.13  komen te vervallen in verband met het inwerking 

treden van de nieuwe Algemene Plaatselijke verordening. 

 

Hierbij zijn de volgende bepalingen komen te vervallen: 

- Verlof 

- Wijziging verlof 

- Ontheffing inrichtingseisen 

- Ontheffing uitgiftebuffet 

Organiseren evenementen of markten, foto- en filmopnamen en onversterkte muziek, titel 

2, hoofdstuk 2. 

 

Voorgesteld wordt om artikel 3.2.2. te wijzigen en twee nieuwe artikelen toe te voegen aan de 

Tarieventabel. 

 

De huidige leges zijn berekend op basis van een markt waar veel kramen staan en de 

openbare veiligheid goed afgewogen moet worden. De markten met een liefdadig, sociaal-

cultureel of maatschappelijk doel zijn over het algemeen kleiner, vinden plaats op minder 

prominente locaties en hebben daardoor gemiddeld gezien minder behandelingstijd nodig. 

De leges zouden in lijn moeten zijn met een gewone evenement. Hierbij kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan een rommelmarkt die plaatsvindt in één straat, op één dag. Deze 

rommelmarkt wordt  beoordeeld als een klein evenement waarvoor geen leges en precario 

zijn verschuldigd.  

Deze wijzigingen  hebben geen financiële consequenties. 

Voorgesteld wordt om artikel 3.1.7 en 3.1.8 aan de Tarieventabel toe te voegen. Door de 

wijziging van de APV per 1 april 2018 is de exploitatievergunning van kracht geworden. Er 

zijn nog geen leges vastgesteld voor deze vergunning. De werkzaamheden voor een 

exploitatie zijn nagenoeg gelijk aan die van een verlof, alleen de inrichtingseisen behoeven 

niet te worden gecheckt. Daarmee is circa een uur minder tijd benodigd  om de vergunning af 

te handelen. Dientengevolge is ook het tarief zoals dat luidde in onderdeel 3.1.7 oud van de 

legestabel naar beneden bijgesteld met een bedrag ad € 110,--. 

 

 Deze wijzigingen hebben geen financiële consequenties. 

 

Omgevingsvergunning, titel 2, hoofdstuk 3  

Voorgesteld wordt om artikel 2.3.5.2 te wijzigen in artikel. 2.3.5.3. Het artikel is per abuis 

gewijzigd en foutief verwerkt bij de Eerste wijzigingsverordening belastingen 2018. Dit dient 

gecorrigeerd te worden.  
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Wijziging Tarieventabel Havengelden 2018 behorende bij de Verordening op de heffing 

en de invordering van havengelden 2018 
 

Er wordt voorgesteld om artikel 2 in de Tarieventabel tekstueel aan te passen. Het betreft 

wijzigingen die de leesbaarheid ten goede komen en zorgen voor verduidelijking . 

In artikel 5 van de Tarieventabel is een stuk tekst per abuis niet goed verwerkt.  Er wordt 

voorgesteld om dit alsnog aan te passen. 

Er wordt voorgesteld om artikel 10 in de Tarieventabel tekstueel te wijzigen omdat de prijs 

van ligplaatsen met vaste afmetingen wordt berekend op grond van de ligplaats.  

 

Deze wijzigingen hebben geen financiële consequenties. 

 

Wijziging Tarieventabel parkeerbelastingen 2018 behorende bij de Verordening op de 

heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018 

 

Er wordt voorgesteld om artikel 2 sub F toe te voegen aan de Tarieventabel 

parkeerbelastingen 2018.  

 

Opnemen tarief maatschappelijke vergunning in  

Tijdens de raadsbehandeling van de nieuwe bezoekersregeling voor zone B en C (25 januari 

2018) is naar aanleiding van de parkeerbehoefte van vrijwilligers van de kerken toegezegd 

door wethouder Sikkema dat een parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen zou 

worden geïntroduceerd. Het college agendeert voor de zomer een wijziging van de 

parkeerverordening met daarin uitgiftecriteria voor de parkeervergunning voor 

maatschappelijke instellingen. Parallel aan wijziging van de parkeerverordening wordt het 

tarief van de parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen opgenomen in de 

verordening parkeerbelastingen. Het tarief van €150,- is gebaseerd op bestaande tarieven van 

parkeervergunningen. Het is hoger dan het tarief van een bewonersvergunning (€99,-) omdat 

de vergunning een ruimer parkeerrecht geeft dan een bewonersvignet. Ook is het tarief hoger 

dan de maximale bestedingslimiet van de bezoekersregeling (€ 125,-); voorstel voor de 

parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen is dat er geen limiet voor het gebruik 

is. Het is lager dan het tarief van de bedrijfsvergunning (€187,20-). Een bedrijf heeft immers  

een winstoogmerk, het geen een redelijk argument is voor het prijsverschil. Op basis van een 

inventarisatie bij de Kamer van Koophandel blijkt dat tientallen organisaties in aanmerkingen 

komen voor de vergunning. Het is afwachten in welke mate de vergunning interessant is. De 

financiële effecten zijn daarmee naast gering ook onzeker, maar zullen de parkeerexploitatie 

nauwelijks beïnvloeden. 

 

Artikel 2 sub F dient in werking te treden op 1 september 2018. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De wijzigingen hebben een geringe invloed op de geraamde baten waardoor de ramingen niet 

behoeven te worden aangepast.  
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6. Uitvoering 

De Tweede wijzigingsverordening belastingen 2018 wordt bekendgemaakt in het 

Gemeenteblad en treedt in werking de dag na publicatie. Artikel 2 sub F uit Tarieventabel 

parkeerbelastingen 2018 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van 

parkeerbelastingen 2018 treedt in werking op 1 september 2018. 

 

Tevens wordt de Tweede wijzigingsverordening belastingen 2018 verwerkt in de op 

Overheid.nl gepubliceerde Verordening leges 2018, Verordening Havengelden 2018 en 

Verordening parkeerbelastingen 2018.  

 

7. Bijlagen 

 

Bijlage 1:  Tweede wijzigingsverordening belastingen 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


