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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Eerste wijziging Verordening havengelden 2022 

 

Nummer 2022/25620 

Portefeuillehouder Raadt, E. de 

Programma/beleidsveld 7.1 Lokale belastingen en heffingen 

Afdeling JZ 

Auteur Barwari, R. 

Telefoonnummer 023-5115522 

Email rbarwari@haarlem.nl 

Kernboodschap Met deze eerste wijziging van de Verordening havengelden 2022 wordt ten 
aanzien van de Tarieventabel havengelden behorende bij de Verordening 
havengelden 2022 aanpassingen voorgesteld. Met de voorgestelde wijziging wordt 
een verschrijving hersteld. 
 
De raad is op grond van artikel 229 van de Gemeentewet bevoegd tot het  

vaststellen van de wijzigingen.  

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 

Vastelling Verordening havengelden 2022 

Besluit College 

d.d. …………. 

(wordt ingevuld door 

BC) 

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

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

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: 

 

De “Eerste wijziging van de Verordening havengelden 2022” vast te stellen. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/23-december/18:30/Verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-havengelden-2022-getekend.pdf
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1. Inleiding 
Met deze eerste wijziging van de Verordening havengelden 2022 wordt ten aanzien van de 
Tarieventabel havengelden behorende bij de Verordening havengelden 2022 aanpassingen 
voorgesteld. Met de voorgestelde wijziging wordt een verschrijving hersteld. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

De “Eerste wijziging van de Verordening havengelden 2022” vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de wijziging van de Verordening havengelden 2022 wordt beoogd de Tarieventabel havengelden 

behorende bij de Verordening havengelden 2022 te wijzigen en de verschrijving te herstellen.  

 

4. Argumenten 

Op 23 december 2021 is de Verordening havengelden 2022 vastgesteld door de raad. Er is een 

besluit genomen conform het voorstel van het college met de hieronder toegevoegd tabel. 

Was 

7. Verblijf op een vaste ligplaats voor 
(plezier)vaartuigen met een ligplaatslengte van: 

a Kleiner dan 5 meter 

b Van 5 tot 10 meter  

c Van 10 tot 15 meter 

d Van 15 tot 25 meter  

e Van 25 tot 40 meter 

f van meer dan 40 meter 

De strekking van dat besluit was echter om de tekst opgenomen onder 7, sub a tot en met f van de 

Tarieventabel havengelden 2022, betreffende de meting van de ligplaats voor (plezier)vaartuigen, als 

volgt te wijzigen:  

 

Wordt 

7. Verblijf op een vaste ligplaats voor 
(plezier)vaartuigen met een ligplaatslengte van: 

a Kleiner dan 5 meter 

b Van 5 tot 7 meter 

c Van 7 tot 10 meter 

d Van 10 tot 15 meter 

e Van 15 tot 25 meter 

f Van meer dan 25 meter 

 



 

 

 

 Kenmerk: 2022/25620 3/3 

 

De metingen in de desbetreffende tabellen zijn al 10 jaar onveranderd. In het voorstel zijn per abuis 

de verkeerde metingen opgenomen. Er wordt dan ook voorgesteld om deze vergissing te herstellen 

door de Verordening havengelden 2022 te wijzigen.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Het financieel effect van de wijziging is per saldo nihil. 

 

6. Uitvoering 
De eerste wijziging van de Verordening havengelden 2022 treedt in werking de dag na publicatie.  

Tevens wordt de eerste wijziging van de Verordening havengelden 2022 verwerkt in de op 

Overheid.nl gepubliceerde Verordening havengelden Haarlem 2022.  

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Eerste wijziging havengelden 2022 

 

 

 


