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Gevraagd besluit: 
Vaststellen belastingverordeningen voor het jaar 2011: 

a. onroerende-zaakbelastingen; 
b. hondenbelasting 
c. forensenbelasting 
d. toeristenbelasting 
e. lijkbezorgingsrechten 
f. haven- en kadegeld 
g. precariobelasting 
h. rioolheffing. 

  
Inleiding en aanleiding 
Teneinde de in  de conceptbegroting 2011 geraamde opbrengsten te realiseren dienen de tarieven in de diverse 
belastingverordeningen te worden aangepast. De tarieven in deze verordeningen worden verhoogd met 2,05% 
ter compensatie van de loon- en prijsstijgingen conform de richtlijnen bij het opstellen van de begroting 2011. 
Wij stellen voor deze verordeningen opnieuw vast te stellen. 
 
Beoogd resultaat 
Het vaststellen van correcte verordeningen teneinde in 2011 de geraamde opbrengsten te realiseren. 
 
a onroerende-zaakbelastingen. De geraamde  opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen dient toe te 

nemen met 2,05 % ter compensatie van de geraamde loon- en prijsstijgingen tot € 11.276.185,--.  
 De wijziging van de waarde van de onroerende zaken wordt verrekend met de opnieuw vast te stellen 

tarieven.   
Voor de onroerende-zaakbelastingen 2011 wordt uitgegaan van de WOZ-waarden  
van 1 januari 2010. 
De waarde ontwikkeling van woningen in het volgende WOZ-tijdvak met waardepeildatum  
1-1-2010 is ten opzichte van het huidige tijdvak met waardepeildatum 1-1-2009 gemiddeld met 0,55 % 
afgenomen. Voor de niet-woningen bedraagt de negatieve waardeontwikkeling 1,1 %. 
Door deze negatieve waardeontwikkeling dienen de tarieven met iets meer dan 2,05% te worden verhoogd 
teneinde de gewenste opbrengst te kunnen realiseren. 
 

b t/m g  
De tarieven van de hondenbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting, lijkbezorgingsrechten, haven- en 
kadegelden en precariobelasting worden regulier verhoogd met 2,05 % ter compensatie van de loon- en 
prijsstijgingen. 

 
h   rioolheffing. 
    In overeenstemming met  het Gemeentelijk Rioolplan (GRP) voor de periode 2009-2013 is rekening 
gehouden met       
    een jaarlijks stijgingspercentage 2,5 %, verhoogd met de inflatiecorrectie, voor 2011 in het kader van de  
    begroting geraamd op  2,05 %. Voor 2011 bedraagt de tariefstijging dus 4,55 %. 
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Kader 
Hoofdstuk XV van de Gemeentewet, artikelen 216 tot en met 257 
 
Argumenten / alternatieven 
Er zijn geen alternatieve financieringsmogelijkheden dan het realiseren van belastingopbrengsten. 
 
 
Financiële consequenties 
De financiële consequenties van de voorgestelde wijziging van de belastingtarieven is al verwerkt in de concept 
begroting 2011. 
 
 
Juridische consequenties 
De bijgevoegde concept-besluiten dienen door de Raad te worden vastgesteld. De aldus vastgestelde tarieven 
worden verwerkt in de aanslagen die vanaf januari 2011 worden toegepast. 
 
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 de financieel 
adviseur van FB 
 
 
Den Helder,   oktober 2010 
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