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Vaststelling belastingverordeningen 2020
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2019

besluit:

De verordening onroerende zaakbelasting Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening rioolheffing Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening precariobelasting Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De legesverordening Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De wijzigingen in de afvalexploitatie te verwerken in de (meerjaren)begroting 2020-2023 en de
begrotingswijziging vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 12 december 2019.

de voorzitter.

de griffier,
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Voorgesteld besluit

De verordening onroerende zaakbelasting Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening rioolheffing Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening precariobelasting Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De legesverordening Bloemendaal 2020 vast te stellen;
De wijzigingen in de afvalexploitatie te verwerken in de (meerjaren)begroting 2020-2023 en de
begrotingswijziging vast te stellen.
Aanleiding en beoogd effect

De belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd. Het gaat hier om eventuele
belastinghervormingen, redactionele wijzigingen en aanpassing van de tarieven in lijn met de
vastgestelde begroting 2020.
Naast redactionele wijzigingen worden de verordeningen tevens in lijn gebracht met de
modelverordeningen van de VNG. Zo is in alle verordeningen het artikel 'Nadere regels door het
college' verwijderd. De aanduiding 'nadere regels' heeft een andere kwalificatie (delegatie) dan de
VNG in de modelverordening met de bepaling beoogden. Bij invoering van de Derde tranche
Algemene wet bestuursrecht is een aantal regelgevende bevoegdheden van de raad overgegaan op
het college. De VNG heeft toen de bepaling over het geven van nadere regels door het college in de
modelverordeningen gemeentelijke belastingen opgenomen. Dit is gebeurd om duidelijk te maken
dat er naast de belastingverordening nog andere regels over de heffing en de invordering van
gemeentelijke belastingen (kunnen) gelden. Het ging de VNG niet om de gedelegeerde
bevoegdheid om nadere regels te stellen, maar om bevoegdheden die het college ook zonder deze
bepaling heeft. Gelet op de kwalificatie van 'nadere regels' en het gegeven dat er ook nog
uitvoerings- en beleidsregels over de heffing en de invordering bestaan, heeft de VNG de bepaling
over het geven van nadere regels door het college geschrapt in de modelverordening.
Politieke keuzeruimte

In het jaar voorafgaand aan het nieuwe belastingjaar en ten behoeve van de begroting 2020
moeten de belastingverordeningen worden vastgesteld om in overeenstemming met wet- en
regelgeving de in de begroting geraamde inkomsten betreffende de gemeentelijke lokale heffingen
te kunnen realiseren. Het vastgestelde beleid ten aanzien van de gemeentelijke belastingen bij de
vaststelling van de begroting 2020 op 7 november 2019 wordt dan meegenomen. Dat is inclusief
de begrotingswijzigingen en de nieuwe voorstellen.
Gedachtegang

De in de onderscheiden belastingverordeningen opgenomen tarieven zijn zo opgesteld en berekend
dat de in de begroting 2020 geraamde opbrengsten worden gerealiseerd. In de overwegingen
worden de tariefswijzigingen van de onderscheiden belastingverordeningen toegelicht met
beschrijving van de financieel technische aspecten.
Kanttekeningen
Wijzigingen op de voorgestelde besluitpunten kunnen leiden tot financiële consequenties voor de
meerjarenbegroting 2020-2023. Als sprake is van lagere opbrengstramingen zullen aanvullende
dekkingsmiddelen gevonden moeten worden.
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Alternatieven
Indien besluitvorming achterwege blijft dan blijven de belastingverordeningen 2019 van toepassing
wat leidt tot substantiële ongewenste financiële effecten voor de begroting van de gemeente
Bloemendaal.
Overwegingen van het college

Hierna gaan wij in op de diverse tariefsaanpassingen en andere wijzigingen van de desbetreffende
belastingverordeningen 2020. De 'oude' tarieven 2019 staan tussen haakjes vermeld.
1. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De geraamde opbrengst OZB in de begroting 2020 is gebaseerd op de opbrengstraming van
de in de voorgaande meerjarenbegroting betreffende jaarschijf opgenomen raming inclusief
areaaluitbreiding en een correctie voor inflatie (l,9ūZo) welke is gebaseerd op de loon- en
prijsontwikkelingen volgens het landelijke inflatiecijfer van het Centraal Planbureau. De
inflatiecorrectie is vastgesteld bij de Kadernota 2020 waarin de financiële uitgangspunten voor
de begroting zijn opgenomen.
De berekende opbrengstraming dient constant te zijn om ervoor te zorgen dat de begroting
van het betreffende jaar en volgende járen reëel en duurzaam in evenwicht blijft. Met andere
woorden: de structurele OZB baten zijn noodzakelijk om de jaarlijkse structurele lasten te
dekken.
Ieder jaar wordt op basis van actuele waardeontwikkelingen een berekening gemaakt van de
geprognosticeerde belastingcapaciteit per 1 januari van het voorafgaande jaar voor woningen
eigenaren en niet-woningen eigenaren en gebruikers. De belastingcapaciteit is de capaciteit
van gemeenten om onroerende zaakbelastingen (OZB) te heffen. In die berekening wordt
rekening gehouden met volumeaanpassingen in de loop van het jaar zoals wisselend gebruik
van de grond (bebouwd en onbebouwd), leegstand en de gevolgen van bezwaar- en
beroepszaken. Ter waarborging van de constante opbrengstraming worden de tarieven voor
het volgende belastingjaar aangepast aan waardeontwikkelingen (stijgingen of dalingen) van
de berekende belastingcapaciteit (woningmarktZ-prijzen). Hiermee wordt bereikt dat de
effecten op de hoogte van de belastingaanslag voor burgers en bedrijven behoudens die voor
inflatiecorrectie en nieuw beleid worden geneutraliseerd.
Uitgangspunten opbrengstraming begroting 2020 t.o.v. de begroting 2019
Eigenaren woningen
-opbrengstraming begroting 2019
e 7.948.017
-areaal/volume-aanpassing
e
76.239
-prijsinflatie kadernota 2020 (l,90Zo)
e 152.461
Raming begroting 2020
c 8.176.717
Eigenaren niet-woningen
-opbrengstraming begroting 2019
-prijsinflatie kadernota 2020 (l,90Zo)
Raming begroting 2020

e
e

1.109.063
21.072
1.130.135

Gebruikers niet-woningen
-opbrengstraming begroting 2019
-prijsinflatie kadernota 2020 (l,90Zo)
Raming begroting 2020

e
e

548.034
10.413
558.447

c

Voor de berekening van de tarieven OZB worden de berekende en vastgestelde
opbrengstramingen afgezet tegen de geprognosticeerde belastingcapaciteit voor het
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begrotingsjaar 2020. GBKZ heeft op basis van de huidige bestandsgegevens en
prijsontwikkelingen verkochte woningen een prognose gemaakt van de belastingcapaciteit
woningen en niet-woningen 2020.
In de berekeningen voor 2020 is op basis van de meest actuele informatie en ontwikkelingen
die zich hebben voorgedaan in de periode tussen 1-1-2018 en 1-1-2019 uitgegaan van een
geraamde waardevermeerdering van 10oZo voor woningen en 0oZo voor niet-woningen.
Daarnaast is op de woningen voor 0,20Zo waardevermindering ingeboekt als gevolg van
bezwaar en beroep. Bij de niet-woningen is een correctie voor bezwaar en beroep ingeboekt
van l0Zo. Tevens is op de niet-woningen een correctie doorgevoerd voor facultatieve
vrijstellingen van ruim C 10,3 miljoen evenals een correctie voor het niet gebruiken van nietwoningen van ca. 15,50Zo.
Op basis van de prognose van GBKZ kan de opbouw van de tarieven OZB als volgt in beeld
worden gebracht.
opbouw tarief OZB

woningen (eigenaar)

niet-woningen (eigenaar)

niet-woningen (gebruik)

gaacŕtattt (netto) beiatfmgcapaatoit voor hetjaar 2020

C

7 M3.327 132

C

344.728.020

C

begrola opbrangat OZB 2020

«

8.170.717

C

1.130.135

C

tarief 2020

Q.1081%

0.3278*4

243.103 800
560.447
0,2297*4

Op basis van deze uitgangspunten worden de tarieven 2020 als volgt voorgesteld:
a. bij de gebruikersbelasting 0,2297oZo (was 0,2288oZo) een verhoging van 0,40Zo;
b. bij de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1081oZo (was 0,1185oZo) een
verlaging van 8,80Zo;
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3278oZo (was 0,333l0Zo)
een verlaging van l,60Zo.
2.

Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten

De toelichting is gelijk aan het gestelde bij onderdeel 1 'onroerende zaakbelastingen'. Verder
is in artikel 4 de verwijzing naar de Monumentenwet 1988 vervallen en vervangen door de
Erfgoedwet.
3. Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing betreft een retributie die uitsluitend bestemd is voor de inzameling en
verwerking van afvalstoffen. Bij de retributies mogen de geraamde baten niet uitgaan boven
de geraamde lasten. Dit is inclusief de omzetbelasting die ingevolge de Wet op het
BTW compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds. Voor de afvalstoffenheffing
geldt het beleid van volledige (100oZo) kostendekking.
Na de opstelling van de begrotingscijfers 2020 voor de afvalexploitatie is de gemeente
geconfronteerd met twee kostprijsverhogende ontwikkelingen. Het niet verwerken van deze
kostenverhogende effecten in de afvalexploitatie en daarmee in het tarief van de
afvalstoffenheffing resulteert voor het boekjaar 2020 in een dekkingstekort van C 50.901.
Ontwikkeling 1:
Uit de laatste berichtgevingen blijkt dat de geprognosticeerde index 2020 voor
werkzaamheden die Meerlanden voor ons uitvoert uit komt op 3,210Zo. Dit is l,310Zo meer dan
de l,90Zo waarmee in de begroting rekening is gehouden. De verhoogde index levert een te
verwachten dekkingstekort op van ca. C 34.901.
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Ontwikkeling 2:

De per 31 oktober 2019 door de VNG vastgestelde inzamelvergoeding voor plastic
verpakkingen bedraagt e 261 per ton. In de begroting is rekening gehouden met een
vergoeding van C 300 per ton. De lagere vergoeding ad C 39 levert een te verwachten
dekkingstekort op van ca. C 16.000.
Deze negatieve financiële effecten moeten in de exploitatiebegroting en in het tarief van de
afvalstoffenheffing worden meegenomen om een dekkingstekort te voorkomen. De nieuwe
tarieven dekken alle geraamde lasten inclusief het hiervoor genoemde tekort. Een en ander
leidt tot een wijziging van de begroting welke onderdeel uitmaakt van de besluitvorming.
Voor de berekening van het tarief is het overzicht'berekening kostendekking tarief
afvalstoffenheffing' uit de paragraaf lokale heffingen aangepast. Zie hieronder.
Voor de berekening van de tarieven zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
a. meest recente kosten- en opbrengstengegevens;
b. bestaand beleid;
c. correctie voor prijsinflatie met l,90Zo;
d. l,310Zo extra prijsinflatie voor de arbeids- en voertuig-intensieve werkzaamheden. Deze
extra kosten zijn begin oktober bekend gemaakt door de inzamelaar;
e. Het implementeren van een nieuwe vergoeding voor de inzameling van plastic. De nieuwe
vergoeding is eind oktober landelijk afgesproken en is C 16.000 lager dan geraamd.
Volgens de begroting 2020 bedragen de totale lasten van de afvalexploitatie C 3.754.430.
Na aftrek van de overige opbrengsten ad C 632.841 resteert een bedrag aan te realiseren
afvalstoffenheffing van C 3.121.589. Voor de berekening van de tarieven wordt dit bedrag
afgezet tegen het aantal in omloop zijnde rolemmers (240 en 140 liter) en
verzamelcontainers.
Voor 2020 wordt rekening gehouden met de volgende aantallen:
-aantal rolemmers 240 liter: 4.719 stuks;
-aantal rolemmers 140 liter: 3.548 stuks;
-aantal verzamelcontainers: 1.653 stuks.
De kosten van de rolemmers en containers bestaan uit een vast bedrag van C 91,26 en een
variabel deel van C 1,19 per liter. Dit resulteert in een tarief voor 2020 van:
240 liter restafvalcontainer
140 liter restafvalcontainer
Verzamelcontainer

C 377,13 (was C 368,60) een verhoging van 2,3QZo;
C 258,01 (was C 252,82) een verhoging van 2,i0Zo;
C 258,01 (was C 252,82) een verhoging van 2,l0Zo.

Op basis van deze aantallen wordt een opbrengst geraamd van:
4.719 x C 377,13 = C 1.779.676
3.548 x C 258,01 s C 915.419
1.653 x ĉ 258.01 ^ ĉ 426.491
Totaal
C 3.121.586
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een opbrengst van C 3.121.589. Een
afrondingsverschil van C 3. Dit betekent op basis van het verwachte aantal containers dat
kosten en opbrengsten als neutraal kan worden beschouwd. Voor de financiële consequenties
van de berekening van de tarieven in relatie met de kostendekkingsnorm van 100oZo zie
onderstaande tabel.
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Berekening van kostendekkendheid van
afvalstoffenheffing

Kosten taakveld 7.3
Kosten taakveld 2.1
Kosten taakveld 6.3
Inkomsten taakveld

Afval, incl. omslagrente
Verveer en vervoer
Inkomensregelingen
7.3 Afval, excl. heffingen

Netto kosten

e

0Zo

-2.907.027
-148.966
-60.000
632.841
-2.483.152

Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. omslagrente
BTW
Totale kosten

-115.985
-522.452
-3.121.589

Opbrengst heffingen

1000Zo

3.121.589

Dekkingspercentage

1000Zo

Bij de berekening van de kostendekking is rekening gehouden met de wettelijke en volgens
jurisprudentie toerekenbare kosten inclusief de verrekenbare BTW op grond van artikel 15.33,
derde lid, van de Wet milieubeheer. In dat artikel is bepaald dat onder de kosten van de
afvalexploitatie mede wordt verstaan de omzetbelasting die ingevolge de Wet op het
BTW compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds. Uit de berekening blijkt dat
de lOCP/o kostendekking is bereikt, verdere verhoging van het tarief niet is toegestaan en dat
voor 2020 geen beroep hoeft te worden gedaan op de egalisatievoorziening
afvalstoffenheffing.
4. Rioolheffing

De rioolheffing is gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan Bloemendaal en Heemstede
over de planperiode 2017-2021 welke in de raad van 28 september 2017 bij amendement is
vastgesteld. De uit het rioleringsplan voortvloeiende financiële consequenties zijn in de
meerjarenbegroting 2020-2023 meegenomen. Ook de rioolheffing betreft een retributie met
als uitgangspunt om kostendekkende tarieven te hanteren. Uit het vastgestelde rioleringsplan
blijkt dat dit nog niet het geval is. Voor een kostendekkend scenario wordt naast de correctie
voor inflatie (voor 2020 l,90Zo) een extra verhoging van l,80Zo voor de komende járen
doorgevoerd zodat op termijn 100oZo kostenverhaal wordt gerealiseerd. Voor de financiële
consequenties van de berekening van de tarieven in relatie met de kostendekkingsnorm van
100oZo wordt verwezen naar onderstaande tabel.
Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing

Kosten taakveld 7.2
Kosten taakveld 2.1
Kosten taakveld 6.3
Inkomsten taakveld
Inkomsten taakveld

Riolering, incl. omslagrente
Verveer en vervoer
Inkomensregelingen
7.2 Riolering, excl. heffingen
0.10 Mutaties reserves

Netto kosten

Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. omslagrente
BTW
Totale kosten

Opbrengst heffingen

C

-2.983.071
-147.185
-32.000
527.969
147.956
-2.486.331

-234.495
-454.056
-3.174.882

100oZo

2.917.704

Dekkingspercentage

Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, bijdrage uit voorziening

0Zo

920Zo

257.178

Het percentage kostendekking voor 2020 komt nu uit op ca. 920Zo (2019: 950Zo). Bij de
berekening van de kostendekking is rekening gehouden met de wettelijke en volgens

80Zo
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jurisprudentie toerekenbare kosten inclusief de verrekenbare BTW op grond van artikel 228a,
derde lid, van de Gemeentewet. In dat artikel is bepaald dat onder de kosten van de
rioolexploitatie mede wordt verstaan de omzetbelasting die ingevolge de Wet op het
BTW compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds.
De raming is als volgt opgebouwd:
begroting 2019
-l,90Zo inflatiecorrectie 2020
-Į.8% verhoging VGRP 2017-2021
Raming begroting 2020

C 2.813.600
C
53.459
ĉ
50.645
C 2.917.704

De geraamde opbrengst rioolheffing wordt in de verhouding 40-60 toegerekend aan
respectievelijk eigenaren en gebruikers.
e 2.917.704 x 40oZo = C 1.167.082
C 2.917.704 x 600Zo = C 1.750.622

De grondslag voor de heffing van het eigenaar gedeelte blijft gehandhaafd op 400Zo van de te
behalen opbrengst aan riool heffingen. Dit betekent voor 2020 40oZo van C 2.917.704 s
C 1.167.082.

Het belastingtarief voor de rioolheffing van het eigenarendeel is gebaseerd op een inschatting
van de waardeontwikkeling van de onroerende zaken in de gemeente. Zoals bij de onroerende
zaakbelasting al aangegeven worden ieder jaar de woningen en niet-woningen getaxeerd
waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van de markt, leegstand en bezwaar- en
beroepszaken. Ter waarborging van de constante opbrengstraming worden de tarieven voor
het volgende belastingjaar aangepast aan eventuele stijgingen of dalingen van de
belastingcapaciteit (woningmarktZ-prijzen).
Voor het gebruikersdeel van 60oZo wordt naast een basistarief een variabel tarief boven het
basistarief per m3 afgevoerd water gehanteerd. De rioolheffingsgrondslag is gedifferentieerd
en meer afhankelijk gemaakt van het waterverbruik wat invulling geeft aan het profijtbeginsel.
Door de opbouw en spreiding voor de grootgebruikers, in de regel bedrijven, van de
gehanteerde staffel wordt minder waterverbruik beloond. Tevens is rekening gehouden met
0,5oZo vermindering als gevolg van leegstand, etc..
De tarieven 2020 worden als volgt voorgesteld:
Eigenaren
Woning:
Niet-woning:

0,01400oZo van de waarde (was 0,01521oZo) (-80Zo)
0,031490Zo van de waarde (was 0,03143oZo) (tũ,20Zo)

Gebruikers
Het tarief 2020 wordt bij een waterverbruik tussen:
1 - 250 m3
C 141,87 basis;
251 - 500 m3
C 141,87 basis + C 1,66 per m3 variabel;
501 -1.000 m3
C 556,87 basis + C 1,36 per m3 variabel;
1.001 - 5.000 m3
C 1.236,87 basis + C 1,31 per m3 variabel;
5.001 - 10.000 m3
C 6.476,87 basis 4- C 0,95 per m3 variabel;
10.001 20.000 m3
C 11.226,87 basis + C 0,59 per m3 variabel;
Meer dan 20.000m3
C 17.126,87 basis 4 C 0,30 per m3 variabel.
-
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Het tarief 2019 was bij een waterverbruik tussen:
1 - 250 m3
C 143,08 basis;
251 - 500 m3
C 143,08 basis + C 1,67 per m3 variabel;
C 560,58 basis -t- C 1,37 per m3 variabel;
501 -1.000 m3
C 1.245,58 basis -t- C 1,32 per m3 variabel;
1.001 - 5.000 m3
C 6.525,58 basis + C 0,96 per m3 variabel;
5.001 - 10.000 m3
10.001 - 20.000 m3
C 11.325,58 basis + C 0,60 per m3 variabel;
Meer dan 20.000m3
C 17.325,58 basis -i- C 0,30 per m3 variabel.
De tarieven zijn gebaseerd op de grondslagen welke zijn gebruikt voor de aanslagoplegging
rioolheffing 2019. Met de kleinste categorie waterverbruik van 250 m3 wordt het grootste deel
van alle gebruikers van woningen betrokken. Dit betreft ruim 750Zo van het totaal van alle
gebruikers. Het tarief voor deze categorie wordt verlaagd van C 143,08 naar C 141,87. Een
verlaging van ca. 0,90Zo. De afhankelijkheid van het waterverbruik veroorzaakt het volatiel
karakter van dit tarief.
Artikel 5 lid 8 is komen te vervallen. Het artikel was opgenomen in het geval dat water op 'een
andere wijze' wordt afgevoerd. Het ging hierbij met name om water-verwerkende industrieën
(bierbrouwerij, limonadefabriek) of afvoer op niet openbaar gemeentewater. Aangezien
dergelijke situaties in Bloemendaal niet voorkomen en particulieren ook een beroep op dit
artikel kunnen doen en de bewijslast daarvan technisch onmogelijk is vast te stellen is het
artikel geschrapt.
5. Toeristenbelasting

Het tarief voor de toeristenbelasting wordt in lijn met de tarieven van de gemeente Zandvoort
en omliggende MRA gemeenten en conform de besluitvorming bij de begroting 2020 verhoogd
en bedraagt per overnachting in 2020 C 3,00 (was C 2,35).
6.

Parkeerbelasting

De jaaropbrengst parkeerbelastingen is van substantieel belang voor het niveau van de
structurele baten van onze begroting en wordt sterk beïnvloed door het weer en de
variabele vakantieperiodes. Tegen dat risico betreft de jaaropbrengst parkeerbelasting
een gemiddelde van wat over een reeks van járen aan parkeergeld binnenkomt.
Parkeren Kop Zeeweg

Voor het parkeren aan de Kop Zeeweg wordt het model van de gemeente Zandvoort conform
de Kadernota 2020 als uitgangspunt genomen. De parkeerbelastingen worden in 2020
conform de besluitvorming bij de begroting 2020 verhoogd met C 0,65 per uur (C 0,05 inflatie
en C 0,60 extra). De parkeertarieven voor de Kop Zeeweg zijn gesplitst in een winter- en een
zomerseizoen. Het winterseizoen loopt van november tot en met februari, de zomer van maart
tot en met oktober. Voorgesteld wordt het onderscheid tussen zomer- en wintertarief te
continueren en het tarief voor het zomerseizoen te verhogen naar C 3,25 per uur en die van
het wintertarief aan te houden op C 0,55 per uur. De dagelijkse betaaltijden voor het
winterseizoen blijven ongewijzigd van 10.00-18.00 uur. Voorde maanden maart, april,
september en oktober worden de dagelijkse betaaltijden aangepast van 08.00-22.00 uur naar
08.00-18.00 uur. Voorde periode mei-augustus blijven de dagelijkse betaaltijden
gehandhaafd op 08.00-22.00 uur. Het maximale dagtarief in de winter blijft C 4,40 ^gelijk
aan het bedrag bij parkeren tussen 10.00 en 18.00 uur aan de meter). Het maximale dagtarief
voor de maanden maart, april, september en oktober wordt C 15,00. Die voor de maanden
mei-augustus blijft gehandhaafd op C 20,80.
Het tarief voor de parkeervergunning ten behoeve van strandtenthouders en leden van de
kampeervereniging (jaar/12 maanden geldig) wordt trendmatig met l,90Zo verhoogd tot een
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bedrag van C 252,00. Het aantal te verstrekken parkeervergunningen aan medewerkers van
de paviljoens wordt gesteld op maximaal 10 stuks per paviljoen.
Resume
Wintertarief januari/februari en november/december:
C 0,55 per uur. Max dagtarief (dagkaart) C 4,40. Betaaltijd 10.00-18.00 uur.
Zomertarief maart/april/september/oktober:
C 3,25 per uur. Max dagtarief (dagkaart) C 15,00. Betaaltijd 08.00-18.00 uur.
Zomertarief mei-augustus:
C 3,25 per uur. Max dagtarief (dagkaart) C 20,80. Betaaltijd 08.00-22.00 uur.
Zie nogmaals onderstaande tabel.
volle

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

kalendermaanden
betaaltijd

10-18

10-18

8-18

8-18

8-22

8-22

8-22

8-22

8-18

8-18

10-18

10-18

uurtarief

C 0,55

C 0,55

C 3,25

C 3,25

C 3,25

C 3,25

C 3,25

C 3,25

C 3,25

C 3,25

eũ,55

C 0,55

dagtarief

C 4,40

C 4,40

Ê15,00

C 15,00

Ê 20,80

C 20,80

C 20,80

C 20,80

C 15,00

C 15,00

e 4,40

C 4,40

Parkeervergunning strand: C 252,00.
Parkeren Bloemendaal-dorp

Het tarief voor een parkeervergunning is met het inflatiepercentage van l,90Zo verhoogd.
Voor een vergunning tot het parkeren in een specifiek aangewezen gedeelte van de gemeente
bedraagt het tarief per 1 januari 2020 C 68,55 (was C 67,25). Voor het parkeren in
Bloemendaal-dorp stellen wij u voor het tarief te verhogen met C 0,05 tot C 1,50 per uur.
Indien geen, ofte weinig, parkeerbelasting wordt voldaan, dan legt de gemeente een
naheffingsaanslag op vermeerderd met kosten. Dit bedrag groeit jaarlijks mee met het
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Het bedrag dat voor een naheffingsaanslag
parkeerbelastingen in rekening kan worden gebracht, bedraagt per 1 januari 2020 C 64,50
(voor 2019: C 62,70). Dít bedrag is in de verordening opgenomen. De hoogte van deze heffing
is gelimiteerd.
Verder is in de tarieventabel artikel 1.1. onder b de locatie nader gedefinieerd. De locatie
Zomerzorgerlaan (tussen de losstraat van Albert Heijn en de Bloemendaalseweg) is vervangen
door (tussen de ingang van Zomerzorgerlaan 50 en de Bloemendaalseweg).
7. Precariobelasting
Precario op kabels en leidingen

De precario op netwerken in, op of boven gemeentegrond mag naar verwachting conform
wetgeving in voorbereiding niet verder verhoogd worden en wordt vanaf 2022 afgeschaft.
Gemeenten krijgen maximaal vijfjaar de tijd om de effecten van hun inkomensderving op te
vangen. Het overgangsrecht geldt alleen voor gemeenten die in 2015 precariobelasting
hebben geheven. Gemeenten mogen maximaal het tarief in rekening brengen dat gold op 10
februari 2016, de datum waarop minister Plasterk het wetsvoorstel aankondigde. De minister
wil daarmee voorkomen dat de tarieven en het aantal gemeenten dat precario heft verder
stijgt. Het tarief voor het hebben van kabels, leidingen en buizen ten behoeve van de
voorziening van elektriciteit blijft om die reden gehandhaafd op C 2,40 per ml en die voor het
gas op C 5,65 per ml.
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Overige precarío
De tarieven voor zogeheten reclame-uitingen (waaronder bijvoorbeeld vlaggen) en
uithangborden aan de gevel, benzinepompinstallaties, tijdelijke opslag van goederen,
ligplaatsen en het gebruik van gemeentegrond voor het commercieel uitbaten van een terras
worden conform de uitgangspunten van de Kadernota 2020 met l,90Zo verhoogd. De
geïndexeerde tarieven zijn afgerond op C 0,05. In de tarieven tabel bij hoofdstuk C.5 is het
tarief van de elektrische laadinstallatie opgenomen. In het kader van duurzaamheid bedraagt
deze C 0.
8. Grafrechten

Op 26 januari 2017 is het begraafplaatsenbeleid voor de gemeente Bloemendaal vastgesteld.
De tarieven van de begraafplaatsexploitatie worden met het inflatiepercentage van l,90Zo
verhoogd. Een aantal tarieven is niet geïndexeerd c.q. verhoogd om reden dat deze anders
veel hoger uitkomen dan het gemiddelde in de regio. Deze tarieven zijn t.o.v. het
belastingjaar 2019 ongewijzigd gebleven.
Verder is een tarief toegevoegd voor het gebruik van de aula op de zaterdagen en op
buitengewone uren. Dit zijn uren die afwijken van de in de "Beheersverordening Algemene
Begraafplaatsen gemeente Bloemendaal" vermelde tijden waarop een begraving mag
plaatsvinden.
Voor het overige is het onderdeel onderhoud begraafplaats van hoofdstuk 7 'Overige
heffingen' verplaatst naar hoofdstuk 4 'Grafbedekking en onderhoud' en zijn de verwijzingen
aangepast.
9.

Leges

De diverse tarieven in de Legesverordening worden met het inflatiepercentage van l,90Zo
verhoogd. Een aantal tarieven wordt meer of minder verhoogd afhankelijk van wettelijk
toegestane maxima. Dit geldt onder meer voor de tarieven van de reisdocumenten, het
rijbewijs, de leges Wet op de kansspelen en verklaring omtrent het gedrag.
Artikel 2 van de Legesverordening is aangepast. Door een wijziging van de Paspoortwet per 1
maart 2017 vervallen reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd van
rechtswege. Deze personen kunnen een zogenaamde 'vervangende Nederlandse
identiteitskaart' aanvragen (artikel 17 Paspoortwet). Hiervoor geldt hetzelfde maximumtarief
als voor een Nederlandse identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar (artikel 6, zesde
lid, en artikel 12, vijfde lid, Besluit paspoortgelden). Artikel 7, zesde lid, van de Paspoortwet
voorziet erin dat zolang gemeenten voor de vervangende Nederlandse identiteitskaart geen
tariefbepaling in hun legesverordening hebben staan, het tarief van de Nederlandse
identiteitskaart met een geldigheidsduur van 5 jaar van overeenkomstige toepassing is.
Omdat zowel in het Besluit paspoortgelden als de gemeentelijke legesverordeningen alleen
leeftijdsafhankelijke tarieven staan (voor jonger dan 18 jaar of voor 18 jaar of ouder), is aan
artikel 2 een tweede lid toegevoegd waarin de bepalingen over de Nederlandse identiteitskaart
voor personen jonger dan 18 jaar van overeenkomstige toepassing worden verklaard. Het
tweede lid kan weer vervallen als de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen
terrorismebestrijding vervalt (in 2022).
Wijzigingen tarieventabel
De in de tarieventabel genoemde legesbedragen zijn afgerond op C 0,05.
Ten opzichte van de Legesverordening 2019 zijn in de diverse hoofdstukken naast enkele
redactionele wijzigingen ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De motivering daarvoor
luidt per hoofdstuk als volgt:
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Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand
Voorgesteld wordt een tarief in te voeren voor huwelijksvoltrekking of registratie van een
partnerschap in een andere taal dan de Nederlandse taal. Dit komt met enige regelmaat in
Bloemendaal voor. Hiervoor is in de legestabel onder 3.12 een tarief opgenomen van C 53,25.
Hoofdstuk 5 Dienstverlening vallend onder fysieke ieefomgeving/omgevingsvergunning
In dit hoofdstuk zijn enkele artikelen toegevoegd, gewijzigd en de omschrijvingen van enkele
verduidelijkt. Hieronder treft u de belangrijkste aan.
Art. 5.3.1.4 (toevoeging artikeh
Dit betreft een flitsvergunning via een webapplicatie waarmee aanvragers op een snelle
manier een vergunning kunnen aanvragen en de gemeente deze deels geautomatiseerd kan
verlenen. De kosten worden vooraf indiening kenbaar gemaakt aan de aanvrager.
Art. 5.3.18 (toevoeging artikell
In de legesverordening was niet opgenomen dat als de gemeente bij beoordeling aanvraag
advies nodig heeft van een niet nader genoemde instantie, deze kosten in rekening worden
gebracht bij de aanvrager.
Art. 5.3.19 (toevoeging artikeľ)
In de legesverordening was niet opgenomen dat als er aanvullende gegevens worden
ingediend na het in behandeling nemen van een aanvraag, de extra werkzaamheden worden
doorbelast aan de aanvrager (uit benchmark blijkt dat dit in omliggende gemeenten wel is
opgenomen in de legesverordening).
Art. 5.10 en 5.11 (wiiziaina artikell
De kosten die de welstandscommissie MOOI Noord-Holland de gemeente in rekening brengt,
worden niet volledig doorbelast aan de aanvrager. Met wijziging van dit artikel worden de
volledige kosten doorbelast aan de aanvrager.
Art. 5.12 (toevoeging artikel)
Gewijzigde plannen kosten extra voorbereiding en nieuwe beoordeling aan criteria voor
redelijke eisen van welstand. Deze kosten werden niet doorbelast.
Art. 5.13 (redactionele wiiziaina')
Hoofdstuk 10 Reisdocumenten
De tarieven van de reisdocumenten zijn gelimiteerd aan de maximumtarieven die de
gemeente van de aanvrager volgens het Besluit paspoortgelden mag heffen. De
Rijksministerraad heeft ingestemd met de tarieven voor reisdocumenten die in 2020 zullen
gelden. Deze tarieven staan op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Naar verwachting vinden onder voorbehoud van definitieve publicatie in het Staatsblad geen
wijzigingen meer in de tarieven plaats. Publicatie zal voor eind december zijn afgerond. De
nieuwe tarieven zijn in de Legesverordening opgenomen. De kans dat de in de
Legesverordening opgenomen bedragen naar aanleiding van het advies van de Raad van State
van het Koninkrijk nog wijzigen is gering. Door de reikwijdte van artikel 10 van de
Legesverordening is het college bevoegd de voorgestelde aanpassingen door te voeren.
Hoofdstuk 11 Rijbewijzen
Het tarief voor een rijbewijs is ook gelimiteerd. De tarieven voor 2020 stijgen licht ten
opzichte van 2019. Het maximumtarief voor rijbewijzen bestaat uit een bedrag aan
gemeentelijke leges en een rijkskostencomponent. Een standaardaanvraag van een rijbewijs
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mag volgens artikel 104b van het Reglement rijbewijzen niet meer dan C 39,78 kosten. In de
Tarieventabel wordt een bedrag opgenomen van C 39,75. Voor een spoedlevering rijbewijs
wordt het tarief van C 34,10 gehanteerd. Door de reikwijdte van artikel 10 van de
Legesverordening is het college bevoegd deze aanpassing na bekendmaking van het nieuwe
maximumtarief door te voeren.
Hoofdstuk 18 Diversen
De tekst en de bedragen van artikel 18.3.12 zijn geactualiseerd naar staand beleid op basis
van minimale inzet c.q. door te belasten kosten.
Woonlasten eigen woning
Tenslotte wordt u een overzicht geboden van de consequenties op de ontwikkeling van de
woonlasten. Daarbij wordt rekening gehouden met de informatie uit de laatste uitgave van de
monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macro- en microniveau van het Centrum
voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden ^COELO). Uit de Atlas van de
lokale lasten 2019 blijkt een gemiddelde woningwaarde in Bloemendaal van C 699.000. In
onderstaand overzicht worden de gevolgen voor de woonlasten op basis van de nu
voorliggende belastingverordeningen in beeld gebracht uitgaande van een gezin in een eigen
woning met een gemiddelde WOZ-waarde van C 699.000, een afvalemmer van 240 liter en
een waterverbruik van 160 m3.
Afwijking in “/o
tussen 2019 en
Woonlasten eigen woning
2018
2019
2020
2020
Bloemendaal
Onroerende-zaakbelastingen
671,40
828,32
831,18
-t-0,3%
Afva 1 stoffe n h effi n g
327,86
368,60
377,13
-t-2,3%
Rioolheffing eigenaar
101,41
106,32
107,65
-t-1,3%
Rioolheffing gebruik
132,62
143,08
141,87
-0,90/0
Totaal woonlasten
C 1.233,29 C 1.446,32 C 1.457,83
-t-0,8%
Stijging t.o.v. voorgaand jaar
11,51
213,03
Stijging t.o.v. voorgaand jaar per
maand
17,75
0,96
Woonlasten huurwoning
De woonlasten van een gezin in een huurwoning met een afvalemmer van 240 liter en een
waterverbruik van 160 m3 zullen zich op basis van de nu voorliggende belastingverordeningen
als volgt ontwikkelen:
Afwijking in “/o
tussen 2019
Woonlasten huurwoning
2018
2019
2020
en 2020
Bloemendaal
Afva 1 stoffe n h effi n g
327,86
368,60
377,13
-t-2,3%
Rioolheffing gebruik
132,62
143,08
141,87
-0,9oZo
Totale woonlasten
C 460,48
C 511,68 e 519,00
-t-1,40/0
7,32
Stijging t.o.v. voorgaand jaar
51,20
Stijging t.o.v. voorgaand jaar per
maand
4,27
0,61
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Middelen

De in de belastingverordeningen opgenomen tarieven zijn gebaseerd op de in uw raad van 7
november 2019 vastgestelde begroting 2020 opgenomen belastingopbrengsten inclusief de
financiële gevolgen van de begrotingswijzigingen en de nieuwe voorstellen.
Als gevolg van de kostprijsverhogende effecten voor de afvalexploitatie en de vaststelling van het
tarief afvalstoffenheffing wijzigt de begroting. De nadelige effecten worden opgevangen binnen de
gesloten financiering van de afvalexploitatie. U wordt voorgesteld de begrotingswijziging vast te
stellen. Dit is onderdeel van besluitvorming.
Participatie

De parkeertarieven bij het strand zijn besproken in het Najaarsoverleg Strand. De strandpachters
zouden liever meer differentiatie zien in de tarieven (voor- en naseizoen, weekend en werkdagen).
Uit oogpunten van eenduidige tarieven voor het publiek, afstemming met het model van
buurgemeente Zandvoort en het beperken van onzekere factoren voor de parkeerinkomsten
(weersinvloeden, variabele vakantieperiodes en fiscale consequenties), houden wij vast aan de
bestaande winter-Zzomertarifering. Wel zijn de betaal parkeertíjden voor de maanden maart, april,
september en oktober t.o.v. 2019 aangepast.
Communicatie

Op grond van artikel 139 Gemeentewet moeten (wijzigingen van) belastingverordeningen, nadat zij
door de gemeenteraad zijn vastgesteld, worden gepubliceerd. Het gaat hier om de verplichte
publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen en beleidsregels) in de
webbased overheidsapplicaties Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) en
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).
Samenwerking (Heemstede)

N.v.t.
Vervolgproces/evaluatie

Na vaststelling en publicatie treden de verordeningen in werking met ingang van de eerste dag na
die van de bekendmaking. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) en het team
Financiën dragen zorg voor de uitvoering van de belastingverordeningen.
Bijlagen

De
De
De
De
De
De
De
De
De

verordening onroerende zaakbelasting Bloemendaal 2020 (2019006778);
verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal 2020 (2019006764);
verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2020 (2019006790);
verordening rioolheffing Bloemendaal 2020 (2019006788);
verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2020 (2019006789);
verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2020 (2019006781);
verordening precariobelasting Bloemendaal 2020 (2019006787);
verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2020 (2019006765);
legesverordening Bloemendaal 2020 (2019006791).

Achterliggende documenten

Toerekening naheffing parkeerbelastingen 2020 (2019007544);
Begroting Bloemendaal 2020.
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
, burgemeester.
, gemeentesecretaris.

