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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
Concept-besluiten belastingverordeningen 2009 

Onderwerp: opnieuw vaststellen diverse belastingverordeningen 

Gevraagd besluit: 
Het vaststellen van de belastingverordeningen 2009: 

a. rioolrechten; 
b. afvalstoffenheffing en reinigingsrechten; 
c. hondenbelasting; 
d. toeristenbelasting; 
e. forensenbelasting; 
f. marktgelden; 
g. lijkbezorgingsrechten; 
h. leges; 
i. parkeerbelastingen; 

j . precariobelasting. 
k. haven- en kadegeld 

Inleiding en aanleiding 
Teneinde de in de begroting 2009 geraamde opbrengsten te realiseren dienen de tarieven in de diverse 
belastingverordeningen te worden aangepast. 
Wij stellen voor de verordeningen opnieuw vast te stellen, waarbij in enkele verordeningen ook tekstueel 
geactualiseerd worden. 

Beoogd resultaat 
Het vaststellen van rechtsgeldige verordeningen teneinde in 2009 heffingen te kunnen opleggen. 

a Rioolrechten. Op grand van het Gemeentelijk Rioolplan zoals dit voor 2009 geldt dienen de tarieven van het 
rioolrecht in 2009 te stijgen met 4,2 % + 3,3 % (7,5 %). 

b Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Voor 2009 kan het tarief ongewijzigd worden vastgesteld. 
c Hondenbelasting. De tarieven van de hondenbelasting worden regulier verhoogd met 3,3 % ter compensatie 

van de loon- en prijsstijgingen. 
d Toeristenbelasting en 
e Forensenbelasting. Ook deze tarieven worden verhoogd met 3,3 % ter compensatie van de loon- en 

prijsstijgingen. 
f Marktgelden. De tarieven voorkomende in deze verordeningen worden verhoogd met 1,75 %. 
g Lijkbezorgingsrechten. Ook deze tarieven worden verhoogd met 3,3 % ter compensatie van de loon- en 

prijsstijging. Verder zijn een aantal tarieven vervallen omdat zij niet langer worden gebruikt en andere zijn 
afgestemd op de nieuwe beheersverordening van de begraafplaats. 

h Leges. Deze tarieven worden eveneens met 3,3 % verhoogd. De tarieven van de reisdocumenten zijn 
aangepast aan de prijsvoorschriften van het Ministerie. 

j Parkeerbelastingen. In deze verordening wordt het tarief van de naheffingsaanslag verhoogd 
van € 48,- naar € 49,-. 

j Precariobelasting. De tarieven van deze verordening zijn verhoogd met 3,3% ter compensatie van de loon-
en prijsstijgingen. 

k. Haven- en kadegeld. De tarieven van deze verordening zijn verhoogd met 3,3% ter compensatie van de 
loon- en prijsstijgingen. 
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Toelichting met betrekking tot de Onroerende-zaakbelastingen. 

De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen dient toe te nemen met 3,3 %. Deze opbrengst is al verwerkt 
in de concept-programmabegroting 2009. De wijziging van de waarde van de onroerende zaken wordt 
verrekend met de opnieuw vast te stellen tarieven. Vanaf 2007 wordt de waarde jaarlijks opnieuw vastgesteld. 
Voor de onroerende-zaakbelastingen 2009 dient dan ook te worden uitgegaan van de WOZ-waarden van 
1 januari 2008. Met ingang van 2009 worden de tarieven in de OZB berekend naar een percentage van de 
vastgestelde WOZ-waarde en niet langer met eenheden van € 2.500 van deze waarde. Hiertoe is artikel 220 f 
van de Gemeentewet aangepast. 

Omdat op dit moment nog niet alle nieuwe WOZ-waarden voor 2009 bekend zijn zullen wij de door u vast te 
stellen verordening medio oktober 2008 aanbieden. 

Kader 
Hoofdstuk XV van de Gemeentewet, artikelen 216 tot en met 257. 

Argumenten / alternatieven 
Zie hiervoor bij beoogd resultaat. 

Financiele consequenties 
De financiele consequenties van de voorgestelde wijziging van de belastingtarieven is reeds verwerkt in de 
concept-begroting 2009. 

Juridische consequenties 
De bijgevoegde concept-besluiten dienen door de Raad te worden vastgesteld. De aldus vastgestelde tarieven 
worden verwerkt in de aanslagen gemeentelijke heffingen met ingang van 2009. 

Communicatie 
De te wijzigen verordeningen worden op de reguliere wijze bekend gemaakt. Publicatie van de genomen 
raadsbesluiten in het Helders Weekblad en het opnemen van de verordeningen in de losbladige verzameling 
belastingverordeningen. 

Aanpak / uitvoering 
Dit voorstel en de concept-besluiten gemeentelijke heffingen is tot stand gekomen in overleg met betrokken 
vakafdelingen en de financieel adviseur van FB. 

Den Helder, 30 September 2008. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

S. Hulman MSc , burgemeester 

H. Raasing , secretaris 
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