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Onderwerp: Vaststelling diverse belastingverordeningen 2013 en de tarievenverordening 2013 

Gevraagd besluit: 

A. De hierna genoemde belastingverordeningen voor 2013 opnieuw vast te stellen: 
1) afvalstoffenheffing, 2) hondenbelasting, 3) forensenbelasting, 
4) lijkbezorgingsrechten, 5) haven- en kadegelden, 6) precariobelasting, 
7) marktgelden 8) toeristenbelasting 9) rioolheffing, 10) leges. 

B. De tarievenverordening voor 2013 opnieuw vast te stellen waarbij de in deze verordening voorkomende 
tarieven zijn verhoogd met 1,625% ten opzichte van 2012. 

Publiekssamenvatting 
De belastingverordeningen en de tarievenverordening in de gemeente worden voor 2013 opnieuw vastgesteld 
omdat de hierin vermelde tarieven worden gewijzigd. 
De tarieven van de afvalstoffenheffing, hondenbelasting, lijkbezorgingsrechten, haven- en kadegelden, 
precariobelasting, toeristenbelasting, marktgelden en de leges worden aangepast aan de 
loon- en prijsontwikkelingen. 
De tarieven van de forensenbelasting wordt aangepast conform de Kadernota. 
Het tarief voor de rioolheffing is naar beneden aangepast conform het gemeentelijk rioolplan 2013. 

Inleiding 
De opbrengsten van de diverse belastingen worden door Uw Raad vastgesteld bij de begroting voor het 
komende jaar. Hieruit volgt dat veel tarieven die voorkomen in de diverse belastingverordeningen moeten 
worden gewijzigd en dienen de verordeningen opnieuw te worden vastgesteld. 
De tarieven worden dus gewijzigd om de in de begroting 2013 geraamde opbrengsten te realiseren. 
Hiertoe dienen de concept-besluiten van onderstaande belastingverordeningen door de Raad te worden 
vastgesteld. 
In de tarievenverordening van de gemeente zijn tarieven opgenomen van diverse werkzaamheden die de 
gemeente op verzoek verricht. De opbrengsten van deze werkzaamheden zijn in de begroting voor het 
komende jaar verwerkt. De tarieven worden gewijzigd ter compensatie van de loon- en prijsontwikkeling en 
hiertoe dient de verordening opnieuw te worden vastgesteld. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Door het realiseren van de geraamde opbrengsten van de diverse belastingen wordt een bijdrage geleverd aan 
het tot stand komen van de dekking van een sluitende begroting 2013 en aan kostendekkende tarieven voor het 
verrichten van werkzaamheden. 

Kader 
Hoofdstuk XV van de Gemeentewet, de artikelen 216 tot en met 257; 
De concept begroting 2013, de meerjarenbegroting, Kadernota 2013 en het gemeentelijk rioolplan (GRP) 2013¬
2016; 
De richtlijnen van het Centraal Economisch Plan voor de opbrengst OZB 2013. 
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Argumenten 

a Bij het opstellen van dit raadsvoorstel voor de gemeentelijke belastingen en heffingen zijn de taxatiewaarden 
en overige gegevens voor het belastingjaar 2012 nog niet compleet door het taxatiebureau aangeleverd. 
Complete aanlevering vindt in de maand oktober plaats. Aangezien deze data essentieel zijn voor het 
vaststellen van de tarieven voor 2013 hebben wij er voor gekozen in de begrotingsraad de totale opbrengst 
te bepalen zoals deze ook in de begroting 2013 is vastgelegd, nl. € 11.377.000,--. 
Na aanlevering en controle van de data kunnen de tarieven vervolgens in de maand december bij 
afzonderlijk raadsbesluit in de verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 
2013 worden vastgesteld. 

b. De tarieven van de afvalstoffenheffing, hondenbelasting, lijkbezorgingsrechten, haven- en kadegelden, 
precariobelasting, toeristenbelasting en marktgelden worden verhoogd met 1,625 % ter compensatie van de 
geprognosticeerde loon- en prijsstijgingen. 
De tarieven voor de hondenbelasting worden daarnaast voor 2013 eenmalig verhoogd met € 2,50 in verband 
met de invoering van de hondenpenning. 
Om de kostendekkendheid van de begraafplaats te verhogen zijn in de verordening lijkbezorgingsrechten 
2013 een aantal wijzigingen meegenomen. Het begraven, bijzetten van asbussen en het lichten en 
verstrooien van asbussen op zon- en feestdagen komt te vervallen omdat dit in deze gemeente vrijwel nooit 
plaats vindt. 
Het tarief voor het begraven, het bijzetten van asbussen en het lichten en verstrooien van asbussen op 
zaterdag en op werkdagen na 15.00 uur wordt verhoogd van € 150,- in € 450,-. Dit, omdat een aantal kosten 
die horen bij deze werkzaamheden niet doorberekend worden aan de nabestaanden. Begrafenissen en 
bijzettingen lopen vaak uit of de familie komt te laat waardoor de personele kosten van gemeentepersoneel 
als gevolg van overuren veel hoger zijn dan in feite via de leges in rekening worden gebracht. 

c. De tarieven voor de forensenbelasting stijgen met 29,28% teneinde de in de Kadernota gewenste verhoging 
van € 137.000 te realiseren. 

d. Conform het gemeentelijke rioolplan (GRP) 2013 is het tarief voor de rioolheffing verlaagd van € 179,20 in 
€ 170,25. 

e. In de legesverordening worden de tarieven eveneens verhoogd met 1,625 % met uitzondering van de 
reisdocumenten en rijbewijzen waarvan de tarieven worden verhoogd in overeenstemming met de 
Rijksvoorschriften. Omdat deze tarieven pas in december 2012 door het Rijk bekend worden gemaakt 
kunnen deze in de Legesverordening 2013 nog niet meegenomen worden. In januari 2013 zal Uw raad 
daarom een wijziging van de Legesverordening 2013 aangeboden worden om vast te stellen waarin de 
nieuwe tarieven verwerkt zijn. 

f. De tarieven voor het verrichten van werkzaamheden en diensten dienen te worden verhoogd in verband met 
de loon- en prijsontwikkelingen. 

Maatschappelijk draagvlak 
Met de voorgestelde tarieven blijven wij in de pas lopen met de tarieven van andere gemeenten van onze 
omvang nu het merendeel van de tariefsverhogingen beperkt blijft tot een compensatie van de loon- en 
prijsstijgingen 

Financiële consequenties 

De financiële gevolgen van de aanpassing van de tarieven is verantwoord in de concept begroting 2013 

Communicatie 
De verordeningen worden na vaststelling gepubliceerd in het Helders Weekblad en opgenomen in het 
losbladige register van verordeningen 
De tarievenverordening wordt na vaststelling gepubliceerd in de openbare kennisgevingen en de centrale 
decentrale regelingen op www.overheid.nl 
Realisatie 
De belastingverordeningen worden toegepast bij de aanslagoplegging van 2013. 
De tarievenverordening wordt toegepast bij het verrichten van diensten vanaf 1 januari 2013 en het verzenden 
van rekeningen 
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Den Helder, 9 oktober 2012. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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