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1. Samenvatting 
 
Wat willen we bereiken? 
Het doel van de belastingvoorstellen is het genereren van opbrengsten uit belastingen en 
retributies volgens de door de raad op 8 november 2012 vast te stellen 
programmabegroting,  zodat de belastingheffing rechtmatig is, conform wet- en regelgeving 
en dat de verordeningen begrijpelijk, transparant, eenvoudig, controleerbaar en doelmatig 
zijn met een optimale kosten/baten verhouding. Uitgangspunt hierbij is dat de 
lastenverhoging voor de burgers zo beperkt mogelijk is. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De gemeenschappelijke regeling Cocensus verzorgt in opdracht van de gemeente op een 
rechtmatige, begrijpelijke en doelmatige wijze het heffen en innen van de gemeentelijke 
belastingen. De gemeente verzorgt zelf in eigen beheer graf- en begraafrechten, leges en 
gedeeltelijk precariobelasting. 
 
Wat mag het kosten? 
De kosten van de uitvoering worden betaald uit de reguliere budgetten, zoals opgenomen in 
de programmabegroting. De opbrengsten worden opgenomen in de programmabegroting. 
 
Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de belastingverordeningen. 
Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van 
besluiten.  
Voor de benoemde onderdelen berust de verantwoordelijkheid binnen het college bij de 
wethouder Financiën. 
De heffing en inning van gemeentelijke belastingen is uitbesteed aan de 
gemeenschappelijke regeling Cocensus. 
 
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnforme erd? 
Eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving tussen nu en het einde van het jaar, die 
consequenties hebben voor de verordeningen, worden afzonderlijk aan de raad voorgelegd. 
Via de Voorjaars- en Najaarsrapportage en jaarrekening wordt  de raad geïnformeerd over 
de ontwikkeling van de opbrengsten. 
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Overige relevante informatie 
De verordeningen treden – na publicatie  – per 1 januari 2013 in werking. 
 
2. Voorstel 
 
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 
A. in te stemmen met de volgende belastingvoorstellen 2013 en daarmee: 
 

1. voor onroerende-zaakbelastingen het tarief van de belasting vast te stellen op een 
percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor: 

a. onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 
de eigenarenbelasting 0,09986      %, 

b. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 
de eigenarenbelasting 0,29045 %, 
de gebruikersbelasting  0,24513% 

2. voor afvalstoffenheffing de tarieven voor 2013 te verhogen met 6,75% inclusief 
inflatiecorrectie van 2,25%;  

3. voor rioolheffing het tarief 2013 per aansluiting ongewijzigd vast te stellen op € 
119,76 en het tarief voor het meerverbruik op € 4,68; 

4. voor toeristenbelasting het tarief 2013 ongewijzigd vast te stellen op 6% van de 
overnachtvergoeding; 

5. voor hondenbelasting het tarief 2013 ongewijzigd vast te stellen op € 77,00 voor elke 
hond en het kenneltarief op € 308,00;  

6. voor het liggeld voor woonschepen de tarieven 2013 te verhogen met het 
inflatiepercentage van 2,25% en vast te stellen op € 373,87 voor de eerste 15 meter 
lengte van het woonschip en op € 52,45 voor elke meter of gedeelte daarvan 
waarmee het woonschip de lengte van 15 meter overschrijdt; 

7. voor graf- en begraafrechten de tarieven gemiddeld te verhogen met 9,35% inclusief 
inflatiecorrectie van 2,25%;  

8. voor parkeerbelastingen de kosten van de naheffingsaanslag vast te stellen op 
 € 56,00; 

9.        voor  precariobelasting de tarieven te verhogen met het inflatiepercentage van        
2,25%; 
10. bij de behandeling van verzoeken om kwijtschelding uit te gaan van 100% van de 

van toepassing zijnde bijstandsnorm; 
 
B.   in verband met de voorstellen zoals genoemd bij A de bijbehorende verordeningen en 

het kwijtscheldingsbesluit voor het belastingjaar 2013 vast te stellen. Het gaat om de 
volgende verordeningen en kwijtscheldingsbesluit: 
- Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2013 
- Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2013 
- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013 
- Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013 
- Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2013 
- Verordening op de heffing en invordering van liggeld voor woonschepen 2013 
- Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013 
- Verordening op de graf- en begraafrechten 2013 
- Verordening op de heffing en invordering van precariobelastingen 2013 
- Kwijtscheldingsbesluit 2013 
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3. Uitwerking 
Wat willen we bereiken? 
De belastingverordeningen betreffen een juridische uitwerking van hetgeen in de 
programmabegroting 2013 is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. Daarom 
verwijzen wij naar deze paragraaf.  De belangrijkste elementen herhalen we in dit voorstel. 
Via de diverse belastingverordeningen wordt de Gemeente Haarlemmermeer in staat 
gesteld om belastingen te heffen.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Onroerende-zaakbelastingen 
De ontwikkelingen van de tarieven in de periode van 2011 tot en met 2013 geeft het 
volgende beeld:  
 

Jaar Percentage 
woningen  

Percentage niet-woningen  

  eig. tot. eig. gebr. tot. 

2011 0,09122 0,09122 0,25454 0,21483 0,46937 

2012 0,09537 0,09537 0,26976 0,22767 0,49743 

2013 0,09986 0,09986 0,29045 0,24513 0,53558 

 
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) 

Door middel van de algehele waardebepaling naar het waardepeil van 1 januari 2012 (het 
10e WOZ-tijdvak) worden alle onroerende zaken binnen de gemeente jaarlijks gewaardeerd. 
De uitkomsten van deze waardebepaling worden in 2013 aan belanghebbenden (eigenaren 
woning/niet-woning en gebruikers niet-woning) bekend gemaakt via een voor bezwaar en 
beroep vatbare WOZ-beschikking. Gelijktijdig wordt de aanslag voor de OZB opgelegd 
waarbij gebruik gemaakt wordt van deze nieuwe waardevaststelling.  
 
Tarieven voor 2013 
De Waarderingskamer, het door de minister ingestelde toezichthoudende orgaan, heeft via 
de Waarderingsinstructie een tijdspad uitgestippeld voor de jaarlijkse herwaardering. Voor 1 
december moeten alle objecten zijn gewaardeerd.   
Bij de vaststelling van de tarieven houden we rekening met twee factoren:  

1. de gemiddelde stijging of daling van de WOZ -waarden  
2. de inflatiecomponent volgens de economische verkenningen van het Centraal Plan 

Bureau 
De inflatiecomponent bedraagt volgens gegevens van het CPB bij de voorjaarsrapportage 
(VJR) 2,25 %.  
De waardedaling bij de woningen (per 1 januari 2012) is voorlopig uitgekomen op 2,4% en 
bij de niet-woningen 5,3%. 
Wij hebben de tarieven met deze waardedaling gecorrigeerd. De effectieve lastenstijging 
voor bedrijven en inwoners bedraagt gemiddeld 2.25%. 
Mochten de werkelijke taxaties zoals afgerond op 1 december a.s. afwijken van hetgeen nu 
bekend is dat doen wij u een afzonderlijk voorstel. 
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Afvalstoffenheffing 
De ontwikkelingen van de tarieven in de periode van 2011 tot en met 2013 geeft het 
volgende beeld:  
 

Het tarief van de afvalstoffenheffing is niet kostendekkend, de BTW component is nog niet 
volledig in de kostprijs berekend. In de voorjaarsrapportage 2011 is besloten fasegewijs toe 
te groeien naar een volledig kostendekkend tarief, inclusief de kostenverhogende btw. 
Hiernaast wordt per 1 oktober 2012 de BTW verhoogd van 19 naar 21 %.  
Voor 2013 betekent dit een verhoging van de tarieven met 6,75% inclusief 2,25% 
inflatiecorrectie. 
De tarieven zijn zodanig afgerond dat ze deelbaar door 12 zijn. 
 
Rioolheffing 
De tarieven voor de rioolheffing komen voort uit de doorrekening van het gemeentelijk 
rioleringsplan (GRP) 2009-2013. Wij stellen voor de tarieven voor rioolheffing niet te 
verhogen en voor 2013 als volgt vast te stellen: 

• per aansluiting    € 119,76 
• per 10 m³ boven 250 m³  €    4,68 

 
Toeristenbelasting 
Voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente wordt onder de naam 
'toeristenbelasting' een directe belasting geheven. Het tarief van deze belasting in 2013 is 
ongewijzigd 6% van de overnachtvergoeding.  
Bij de berekening van deze belasting wordt geen prijscompensatie berekend aangezien 
deze al in de overnachtingprijzen en daarmee in de omzet van de hotels is doorberekend.  
 
Hondenbelasting 
Wij stellen voor de tarieven voor hondenbelasting niet te verhogen en voor 2013 als volgt 
vast te stellen: 

• elke hond   €   77,00 
• kenneltarief  € 308,00  

 
Liggeld woonschepen 
Wij stellen voor de tarieven voor het liggeld voor woonschepen te verhogen met het 
inflatiepercentage van 2,25% en voor 2013 als volgt vast te stellen: 

• eerste 15 meter lengte    € 373,87; 
• elke volgende meter    €   52,45. 

 
 
 
 
 

Jaar Tarieven per rolemmer Onder-
gronds 

 80L rest    120L rest    240L rest    extra GFT   extra 80L     extra 120L   extra 240L inzamelen 

2011 208,68 229,32 289,80 54,00 208,68 229,32 289,80 244,56 

2012 217,80 239,40 302,40 56,40 217,80 239,40 302,40 255,00 

2013 232,20 255,00    322,80 60,00 232,20 255,00 322,80 271,80 
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Graf- en begraafrechten 
In het raadsvoorstel 2011.0017579 beheer gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld 7 juli 
2011 is besloten tot het kostendekkend maken van de tarieven graf- en begraafrechten te 
realiseren door in de periode van 2012 tot en met 2015 de tarieven jaarlijks met 7,1% te 
verhogen. 
Voorgesteld wordt de tarieven van de graf- en begraafrechten gemiddeld met 9,35% 
(inclusief 2,25% inflatiecorrectie) te verhogen voor 2013. 
 
Parkeerbelasting 
Ingeval niet aan de aangifteverplichting is voldaan dan wel geen of onvoldoende 
parkeerbelasting is betaald, wordt de te weinig betaalde belasting door middel van een 
naheffingsaanslag alsnog in rekening gebracht. De kosten welke hieraan verbonden zijn 
worden gelijktijdig met de niet-betaalde parkeerbelasting (uurtarief) in rekening gebracht. De 
maximaal toegestane hoogte van het doorberekenen is vastgelegd in het 'Besluit 
gemeentelijke parkeerbelastingen' en is voor 2013 vastgesteld op € 56,00.  

 
Kwijtschelding 
Inwoners met een laag inkomen kunnen ook in 2013 weer in aanmerking komen voor 
kwijtschelding van het betalen van gemeentelijke heffingen. Voor 2013 is een totaalbedrag 
aan kwijtschelding geraamd van € 374.000.  
 
Belastingverordeningen 2013 
Wij stellen voor nieuwe belastingverordeningen voor 2013 vast te stellen. 
 
Wat mag het kosten? 
De kosten van de uitvoering worden betaald uit de reguliere budgetten, zoals opgenomen in 
de programmabegroting. 
Voor het belastingjaar 2013 worden de navolgende bruto-opbrengsten (bedragen x € 1.000) 
geraamd: 
 

   Verantwoording op programma 
Onroerende-zaakbelastingen € 57.105  13 Algemene Dekkingsmiddelen 

Afvalstoffenheffing € 15.373  11 Kwaliteit fysieke omgeving 

Rioolrechten € 7.819    11 Kwaliteit fysieke omgeving 

Toeristenbelasting € 7.724   13 Algemene Dekkingsmiddelen 

Liggelden voor woonschepen € 25          13 Algemene Dekkingsmiddelen  

Parkeerbelasting € 2.908    13 Algemene Dekkingsmiddelen 

Precariobelasting € 2.079      13 Algemene Dekkingsmiddelen 

Hondenbelasting € 521 13 Algemene Dekkingsmiddelen 

Graf- en begraafrechten € 754 11 Kwaliteit fysieke omgeving 

Totaal € 94.308    
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4. Ondertekening 
 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
drs. C.H.J. Brugman drs. Th.L.N. Weterings 
 
 
Bijlage: 
Belastingverordeningen 
Kwijtscheldingsbesluit



 


