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Voorgesteld besluit 

 
De verordening onroerende zaakbelasting Bloemendaal 2017 vast te stellen; 
De verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal 2017 vast te stellen; 
De verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2017 vast te stellen; 
De verordening rioolheffing Bloemendaal 2017 vast te stellen; 
De verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2017 vast te stellen; 
De verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2017 vast te stellen; 
De verordening precariobelasting Bloemendaal 2017 vast te stellen; 
De verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2017 vast te stellen; 
De legesverordening Bloemendaal 2017 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. 
 
Politieke keuzeruimte 
 
In het jaar voorafgaand aan het nieuwe belastingjaar en ten behoeve van de begroting 2017 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 2017 
op 3 november 2016 wordt dan meegenomen. Wijzigingen hierop zullen leiden tot financiële consequenties 
voor de meerjarenbegroting 2017-2020. Als sprake is van lagere opbrengstramingen zullen aanvullende 
dekkingsmiddelen gevonden moeten worden.  
 
Gedachtegang 
 
De in de onderscheiden belastingverordeningen opgenomen tarieven zijn zo opgesteld en berekend dat de in 
de begroting 2017 geraamde opbrengsten worden gerealiseerd. In de overwegingen worden de 
tariefswijzigingen van de onderscheiden belastingverordeningen toegelicht met beschrijving van de 
financieel technische aspecten. 
 
Overwegingen van het college 
 
Hierna gaan wij in op de diverse tariefsaanpassingen en andere wijzigingen van de desbetreffende 
belastingverordeningen 2017. De ‘oude’ tarieven 2016 staan tussen haakjes vermeld. 

 
1. Onroerendezaakbelastingen (OZB) 

De geraamde opbrengst OZB in de begroting 2017 is gebaseerd op de opbrengstraming van de in de 
voorgaande meerjarenbegroting betreffende jaarschijf opgenomen raming inclusief areaaluitbreiding en 
een correctie voor inflatie (1,7%) welke is gebaseerd op de loon- en prijsontwikkelingen volgens het 
landelijke inflatiecijfer van het Centraal Planbureau. De inflatiecorrectie is vastgesteld bij de Kadernota 
2017 waarin 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 jaren 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 (woningmarkt/-
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. 
 
Zoals afgesproken in het Coalitieakkoord is de geraamde begrotingsopbrengst niet-woningen 
gebruikersdeel in de periode 2015 tot en met 2017 geleidelijk gedaald op basis van de 140% norm ten 
opzichte van het tarief voor woningen van eigenaren. Deze hervorming heeft niet geleid tot een 
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lastenverschuiving maar tot een lastenverlichting voor de gebruikers van niet-woningen. De 
lastenverlichting heeft geleid tot een inkomstenderving voor de gemeente welke in 3 jaar is 
gerealiseerd. In de begroting 2017 is de derde, en daarmee laatste, tranche verwerkt.   

 
Uitgangspunten opbrengstraming begroting 2017 t.o.v. de begroting 2016 
Eigenaren woningen 

-opbrengstraming begroting 2016    €   5.684.407 
-prijsinflatie kadernota 2017 (1,7%)                       €        96.635 
-areaal-uitbreiding                                                        €      218.355 
-transitie rente BBV-aanpassing                                     €      247.915 
Raming begroting 2017     €   6.247.312 

 

Eigenaren niet-woningen 

-opbrengstraming begroting 2016    €      845.995 
-prijsinflatie kadernota 2017 (1,7%)             €        14.382 
-transitie rente BBV-aanpassing                                     €        35.554 
Raming begroting 2017     €      895.931 
 

Gebruikers niet-woningen 

-opbrengstraming begroting 2016    €      499.036 
-prijsinflatie kadernota 2017 (1,7%)             €          8.484 
Subtotaal raming begroting 2017    €      507.520 
Af: 3e (laatste) tranche hervorming naar 140%            €        82.372-/- 
Subtotaal raming begroting 2017    €      425.148 
-transitie rente BBV-aanpassing                                     €        17.569 
Raming begroting 2017                                   €       442.717 

 
Voor de berekening van de tarieven OZB worden de berekende en vastgestelde opbrengstramingen 
afgezet tegen de geprognosticeerde belastingcapaciteit voor het begrotingsjaar 2017. GBKZ heeft op 
basis van de huidige bestandsgegevens en prijsontwikkelingen verkochte woningen een prognose 
(peildatum: november 2016) gemaakt van de belastingcapaciteit woningen en niet-woningen 2017. 
 
In de berekeningen voor 2017 is op basis van de meest actuele informatie en ontwikkelingen die zich 
hebben voorgedaan in de periode tussen 1-1-2015 en 1-1-2016 uitgegaan van een geraamde 
waardevermeerdering van 5% voor woningen en een waardevermindering van 1% voor niet-woningen. 
Daarnaast is op de woningen voor 0,3% waardevermindering ingeboekt als gevolg van bezwaar en 
beroep. Bij de niet-woningen is een correctie voor bezwaar en beroep ingeboekt van 1,5%. Tevens is 
voor het niet gebruiken van niet-woningen een correctie van 6,5% doorgevoerd evenals een correctie 
voor facultatieve vrijstellingen van ruim € 9 miljoen. 
 
Op basis van de prognose van GBKZ kan de opbouw van de tarieven OZB als volgt in beeld worden 
gebracht. 
 

 
 
Op basis van deze uitgangspunten worden de tarieven 2017 als volgt voorgesteld: 
a. bij de gebruikersbelasting 0,1645% (was 0,1743%); 
b. bij de eigenarenbelasting 
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1118% (was 0,1085%); 
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2759% (was 0,2597%). 
 
2. Roerende ruimtenbelastingen (RRB) 

Dit betreft de belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten. De toelichting is gelijk aan het gestelde 
bij onderdeel 1 ‘onroerende zaakbelastingen’.  
 
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 (100%) 
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kostendekking. 
 
Volgens de begroting 2017 bedragen de totale lasten van de afvalexploitatie € 2.911.436. 
Na aftrek van de overige opbrengsten ad € 316.200 resteert een bedrag aan te realiseren 
afvalstoffenheffing van € 2.595.236. Voor de berekening van de tarieven wordt dit bedrag afgezet 
tegen het aantal in omloop zijnde rolemmers (240 en 140 liter) en verzamelcontainers. 
Ter verbetering van de afvalscheiding wordt voorgesteld om het verschil in tarief tussen een kleine en 
grote rolemmer te vergroten. Hiermee motiveren we inwoners om meer afval te scheiden zodat kan 
worden volstaan met een kleine bak. 
 
Voor 2017 wordt rekening gehouden met de volgende aantallen: 
-aantal rolemmers 240 liter: 4.680 stuks;      
-aantal rolemmers 140 liter: 3.548 stuks; 
-aantal verzamelcontainers: 1.410 stuks. 
 
De kosten van de rolemmers en containers bestaan uit een vast bedrag van € 78,09 en een variabel 
deel van € 1,01 per liter. Dit resulteert in een tarief voor 2017 van:  
 
Verzamelcontainer € 220,04 (was € 221,65) een verlaging van 0,73%; 
140 liter restafvalcontainer € 220,04 (was € 221,65) een verlaging van 0,73%; 
240 liter restafvalcontainer € 321,43 (was € 300,83) een verhoging van 6,85%. 
 
Op basis van deze aantallen wordt een opbrengst geraamd van: 
4.680 x € 321,43 = € 1.504.292 
3.548 x € 220,04 = €    780.702 
1.410 x € 220,04 = €    310.256 
Totaal                     € 2.595.250  
 
In de begroting 2017 is rekening gehouden met een opbrengst van € 2.595.236. Dit betekent op basis 
van het verwachte aantal containers een meeropbrengst van € 14 welke als neutraal kan worden 
beschouwd. 
 
Daarnaast is in de tarieventabel een tarief opgenomen voor het ophalen van grofvuil aan huis. Door het 
invoeren van grofvuilinzameling aan huis tegen betaling wordt een toename van milieustraatbezoeken 
verwacht. Daar wordt het afval gescheiden. De hoogte van het tarief is afgestemd op de werkelijke 
kosten. Dit draagt bij aan de verbetering van de afvalscheiding en vermindert de collectieve 
inzamelkosten. 
Verder wordt het aantal gratis kilo’s voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen bij de 
milieustraat Overveen verhoogd naar 1.000 kilo. Bij de milieustraat in Heemstede is dit omgerekend 4 
m³. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ blijft hiermee in stand. 
 
Voor de financiële consequenties van de berekening van de tarieven in relatie met de 
kostendekkingsnorm van 100% wordt verwezen naar onderstaande tabel. 
 
Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing 

Kosten taakveld 7.3 Afval, incl. omslagrente - 2.193.182  

Kosten taakveld 2.1 Verkeer en vervoer -131.197  

Kosten taakveld 6.3 Inkomensregelingen -40.000  

Inkomsten taakveld 7.3 Afval, excl. heffingen 316.200  

Netto kosten -2.048.179  

Toe te rekenen kosten:   

Overhead incl. omslagrente -108.191  

BTW -438.866  

Totale kosten -2.595.236 100% 

Opbrengst heffingen 2.595.236  

Dekkingspercentage  100% 

 
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, 



-6- 

 

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 100% kostendekking is bereikt, verdere 
verhoging van het tarief niet is toegestaan en dat voor 2017 geen beroep hoeft te worden gedaan op de 
egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. 
 
4. Rioolheffing 

Vanaf 1 januari 2009 worden de kosten voor het beheren van grond- en hemelwater geheel 
doorgerekend in de rioolheffing. De rioolheffing is gebaseerd op het vGRP 2011-2016 welke in de raad 
van 29 november 2012 is vastgesteld. De uit het vGRP voortvloeiende financiële consequenties zijn in 
de meerjarenbegroting 2017-2020 meegenomen. Begin 2017 zal een vernieuwd vGRP u ter vaststelling 
worden aangeboden. Ook de rioolheffing betreft een retributie met als uitgangspunt om 
kostendekkende tarieven te hanteren. Uit het vGRP 2011-2016 bleek dat dit niet het geval was en is 
gekozen voor een kostendekkend scenario om naast de correctie voor inflatie (voor 2017 1,7%) een 
extra verhoging van 4% voor de jaren 2016 tot en met 2020 door te voeren zodat op termijn 100% 
kostenverhaal wordt gerealiseerd. In verband met de gemaximeerde rentetoerekening als gevolg van 
het vernieuwde BBV die vanaf 2017 van kracht wordt is minder rente over de geactiveerde 
investeringen aan de rioolheffing toegerekend en kunnen de tarieven voor de rioolheffing naar beneden 
worden bijgesteld. 
Voor de financiële consequenties van de berekening van de tarieven in relatie met de 
kostendekkingsnorm van 100% wordt verwezen naar onderstaande tabel. 
 
Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing 

Kosten taakveld 7.2 Riolering, incl. omslagrente - 2.263.448  

Kosten taakveld 2.1 Verkeer en vervoer -131.197  

Kosten taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie -76.800  

Kosten taakveld 6.3 Inkomensregelingen -22.000  

Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, excl. heffingen 14.023  

Inkomsten taakveld 0.10 Mutaties reserves 147.956  

Netto kosten -2.331.466  

Toe te rekenen kosten:   

Overhead incl. omslagrente -202.438  

BTW -412.898  

Totale kosten -2.946.802 100% 

Opbrengst heffingen 2.601.201  

Dekkingspercentage  88% 

 
Het percentage kostendekking voor 2017 komt nu uit op ca. 88,3% (2016: 90,3%).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 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 2016                                   €  2.745.733 
-1,7% inflatiecorrectie 2017                 €      46.677 
-4% verhoging VGRP 2017                   €    109.829 
Subtotaal                                            € 2.902.239 
Af: transitie rente BBV-aanpassing        €    301.038 
Raming begroting 2017                        € 2.601.201 
 
De geraamde opbrengst rioolheffing wordt in de verhouding 40-60 toegerekend aan respectievelijk 
eigenaren en gebruikers. 
 
€ 2.601.201 x 40% = € 1.040.480 
€ 2.601.201 x 60% = € 1.560.721 
 
De grondslag voor de heffing van het eigenaar gedeelte blijft gehandhaafd op 40% van de te behalen 
opbrengst aan rioolheffingen. Dit betekent voor 2017 40% van € 2.601.201 = € 1.040.480. 
Het belastingtarief voor de rioolheffing van het eigenarendeel is gebaseerd op een inschatting van de 
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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 (woningmarkt/-prijzen). 
 
Voor het gebruikersdeel van 60% wordt naast een basistarief een variabel tarief boven het basistarief 
per m3 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 0,5% vermindering als gevolg van leegstand, etc.. 
 
De tarieven 2017 worden als volgt voorgesteld: 
 
Eigenaren  
Woning:  0,01689% van de waarde (was 0,01901%) (-11,1%) 
niet-woning: 0,02980% van de waarde (was 0,03136%) (-5,0%) 
 
Gebruikers  
Het tarief 2017 wordt bij een waterverbruik tussen: 
1 - 250 m³    € 128,12 basis; 
251 - 500 m³  € 128,12 basis + € 1,50 per m3 variabel; 
501 -1.000 m³  € 503,12 basis + € 1,23 per m3 variabel; 
1.001 – 5.000 m³  € 1.118,12 basis + € 1,18 per m3 variabel; 
5.001 – 10.000 m³           € 5.838,12 basis + € 0,86 per m3 variabel; 
10.001 – 20.000 m³         € 10.138,12 basis + € 0,54 per m3 variabel; 
Meer dan 20.000m³ € 15.538,12 basis + € 0,27 per m3 variabel. 
 
Het tarief 2016 was bij een waterverbruik tussen: 
1 - 250 m³    € 147,35 basis; 
251 - 500 m³  € 147,35 basis + € 1,72 per m3 variabel; 
501 -1.000 m³  € 576,30 basis + € 1,41 per m3 variabel; 
1.001 – 5.000 m³  € 1.282,81 basis + € 1,36 per m3 variabel; 
5.001 – 10.000 m³           € 6.710,59 basis + € 0,99 per m3 variabel; 
10.001 – 20.000 m³         € 11.644,94 basis + € 0,62 per m3 variabel; 
Meer dan 20.000m³ € 17.812,87 basis + € 0,31 per m3 variabel. 
 
De tarieven zijn gebaseerd op de grondslagen welke zijn gebruikt voor de aanslagoplegging rioolheffing 
2016. Met de kleinste categorie waterverbruik van 250 m³ wordt het grootste deel van alle gebruikers 
van woningen betrokken. Dit betreft ruim 78% van het totaal van alle gebruikers. Het tarief voor deze 
categorie wordt verlaagd van € 147,35 naar € 128,12. Een verlaging van ca. 13%. 
 

Verder is in de verordening rioolheffing een vrijstellingsbepaling opgenomen voor percelen met een 
aansluiting op de gemeentelijke riolering uitsluitend voor de afvoer van hemel- en grondwater met een 
bruto vloeroppervlakte kleiner dan 50 vierkante meter van de gebouwde opstal. Dit betreft een formele 
aanpassing van de verordening. In de praktijk zijn niet eerder heffingen opgelegd en leidt de vrijstelling 
niet tot minder inkomsten. 
 
5. Toeristenbelasting 

Om de tarieven toeristenbelasting aan te laten sluiten bij de tarieven van de gemeente Zandvoort wordt 
conform het voorstel bij de begroting 2016 het tarief voor de toeristenbelasting naast de trendmatige 
aanpassing van 1,7% volgens de kadernota 2017 extra verhoogd tot een tarief van € 2,25 per 
overnachting (was € 2,15). Hiermee is de inhaalslag met Zandvoort gerealiseerd. 
 
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 door de vakantiedagen in het 
voorjaar (vroege of late Pasen & Pinksteren). Tegen dat risico betreft de jaaropbrengst 
parkeerbelasting een gemiddelde van wat over een reeks van jaren aan parkeergeld binnenkomt.  
 
Parkeren Kop Zeeweg 

Voor het parkeren aan de Kop Zeeweg worden de tarieven van de gemeente Zandvoort conform de 
uitgangspunten van de kadernota 2017 als uitgangspunt genomen. Met ingang van het belastingjaar 
2016 zijn de parkeertarieven voor de Kop Zeeweg in navolging van Zandvoort gesplitst in een winter- 
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en een zomerseizoen. Het winterseizoen loopt van november tot en met februari, de zomer van maart 
tot en met oktober. Het is te vroeg om het winter-parkeren op basis van één seizoen te evalueren. 
Voorgesteld wordt het onderscheid tussen zomer- en wintertarief te continueren en het tarief voor het 
zomerseizoen te handhaven op € 2,50 per uur en die van het wintertarief te verlagen naar € 0,50 per 
uur. De gevolgen van deze voorgestelde verlaging op de in de begroting opgenomen 
opbrengstramingen zijn marginaal. Hiermee zijn de tarieven in lijn met die van Zandvoort welke 
gemeente voor 2017 geen wijzigingen doorvoert. In 2017 zal het parkeerbeleid in de gemeente 
Zandvoort worden geëvalueerd. Wij stellen voor hierop aan te sluiten voordat wijzigingen in de huidige 
tariefstructuur worden doorgevoerd.  
De dagelijkse betaaltijden blijven ongewijzigd. Dit betekent zomers van 08.00-22.00 uur en winters van 
10.00-18.00 uur. Het maximale dagtarief in de winter wordt verlaagd naar € 4,00 (=gelijk aan het 
bedrag bij parkeren tussen 10.00 en 18.00 uur aan de meter). Het maximale dagtarief in de zomer 
blijft € 20,00. Parkeren tussen 08.00 en 22.00 uur zou leiden tot een maximaal parkeertarief van 
€ 35,00.  
Het tarief voor de parkeervergunning ten behoeve van strandtenthouders en leden van de 
kampeervereniging blijft gehandhaafd op een bedrag van € 237,00. Wel wordt voorgesteld het aantal te 
verstrekken parkeervergunningen aan medewerkers van de paviljoens te verruimen van nu 5 naar 
maximaal 10 stuks per paviljoen. 

 
Resume 

Wintertarief januari/februari en november/december: 
€ 0,50 per uur. Max dagtarief (dagkaart) € 4,00. Betaaltijd 10.00-18.00 uur. 
Zomertarief maart t/m oktober: 
€ 2,50 per uur. Max dagtarief (dagkaart) € 20,00. Betaaltijd 08.00-22.00 uur. 
Parkeervergunning strand: € 237,00. 

 

Parkeren Bloemendaal-dorp 

Het tarief voor een parkeervergunning is met het inflatiepercentage van 1,7% verhoogd. 
Voor een vergunning tot het parkeren in een specifiek aangewezen gedeelte van de gemeente bedraagt 
het tarief per 1 januari 2017 € 64,50. Voor het parkeren in Bloemendaal-dorp stellen wij u voor het 
tarief te handhaven op € 1,35 per uur. 
 
Indien geen, of te 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 2017 € 61,- (voor 2016: € 60,-). Dit bedrag is in de 
verordening opgenomen. De hoogte van deze heffing is gelimiteerd. De gemeente moet aantonen dat 
de kosten per naheffingsaanslag gelijk of hoger liggen dan het tarief van de naheffingsaanslag. In 
bijlage 2016042184, wordt dat bewijs aangetoond. 
 
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 2027 afgeschaft. Gemeenten krijgen 
maximaal tien jaar 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 € 2,40 per 
m1.  
 
Overige precario 

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 2017 met 1,7% verhoogd. De geïndexeerde tarieven zijn afgerond op € 0,05. 
 
8. Grafrechten 

Het bestaande beleid is dat de exploitatie van de begraafplaatsen kostendekkend is. Er is vooralsnog 
geen sprake van 100% kostendekking. De tarieven van de begraafplaatsexploitatie worden met het 
inflatiepercentage van 1,7% verhoogd. Daarnaast zijn ter verduidelijking in de Tarieventabel enkele 
redactionele aanpassingen doorgevoerd. In hoofdstuk 4, 4.7 en hoofdstuk 7, 7.7 staat voor het afkopen 
van het onderhoud voor 10 jaar 8x het jaarlijks recht. Dit wordt gewijzigd in 9x het jaarlijks recht. 
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In hoofdstuk 6 worden de artikelen 6.6.1 en 6.6.2 samengevoegd. 
 
9. Leges 

De diverse tarieven in de Legesverordening worden met het inflatiepercentage van 1,7% 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. 
 
De in de tarieventabel genoemde legesbedragen zijn afgerond op € 0,05. 
 
Ten opzichte van de Legesverordening 2016 zijn in de diverse hoofdstukken naast enkele redactionele 
wijzigingen ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De motivering daarvoor luidt per hoofdstuk als 
volgt: 
 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand 

In artikel 3.1 van de Tarieventabel is het tijdstip van 12.00 uur voor de voltrekking van een huwelijk of 
de registratie van een partnerschap in de burgerzaal komen te vervallen. 
In artikel 3.2 van de Tarieventabel is het tijdstip van 12.00 uur voor het omzetten van een 
geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de burgerzaal komen te vervallen. 
 
Hoofdstuk 5 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 

In onderdeel 5.3 omgevingsvergunning is voor de heffing van buitenplanse kleine afwijkingen een 
uitzondering opgenomen voor het uitsluitend realiseren van een erfafscheiding bestaande uit een gazen 
hekwerk, volledig begroeid met groenblijvende beplanting en met een hoogte van ten hoogste 1,80 
meter. 
 
Verder acht het college het niet redelijk om kosten voor een ontheffing conform de artikelen 5.3.4.1 tot 
en met 5.3.4.5 in rekening te brengen als deze ontheffing het gevolg is van een onevenredigheid van 
bestemmen, zoals genoemd in hoofdstuk 2 van de Nota ruimtelijke ordening 2010. In artikel 5.3.4.9 is 
daartoe een bepaling opgenomen. 
 
In onderdeel 5.9 is een tarief opgenomen voor het maken van een anterieure en of 
samenwerkingsovereenkomst ter dekking van kosten verband houdend met de herziening van een 
bestemmingsplan, het wijzigen van een bestemmingsplan, het uitwerken van een bestemmingsplan of 
het verlenen van een omgevingsvergunning waarvoor een verklaring van geen bedenkingen nodig is. 
 
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. In oktober 2016 heeft de Rijksministerraad 
de nieuwe tarieven voor Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten voor 2017 vastgesteld. Deze 
tarieven staan op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. 
De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk heeft inmiddels advies uitgebracht. 
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. Het maximumtarief voor rijbewijzen bestaat uit een 
bedrag aan gemeentelijke leges en een rijkskostencomponent. Een standaardaanvraag van een 
rijbewijs mag volgens artikel 104b van het Reglement rijbewijzen niet meer dan € 38,99 kosten. In de 
Tarieventabel wordt een bedrag opgenomen van € 38,95. Voor een spoedlevering rijbewijs wordt het 
tarief van € 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 16 Verkeer en Vervoer 

Voor een vergunning/ontheffing voor het parkeren van een motorvoertuig op grond van artikel 149 
Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (blauwe 
zone) of de Parkeerverordening zone E9 Bloemendaal 2006 geldt een geldigheidstermijn van 3 jaar.  
De tot op heden verstrekte vergunningen/ontheffingen hebben verschillende looptijden en dat maakt 
een efficiënte doorvoer van beleidswijzigingen en de handhaving daarop welhaast onmogelijk. Vanuit 
het team inwoners en ondernemers vergunningen (BOA’s) is de wens geuit te komen tot duidelijke, 
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jaarlijkse parkeervergunningen en –ontheffingen. Het voorstel is de geldigheidstermijn te verkorten tot 
1 jaar. Deze maatregel draagt bij aan de samenwerking/harmonisatie met Heemstede welke ook met 
jaarvergunningen/ontheffingen werkt. Tevens wordt aansluiting gevonden met de termijn die voor 
fiscale parkeervergunningen wordt gehanteerd. 
Het 3-jaarstarief in de huidige Tarieventabel voor een vergunning/ontheffing bedraagt € 87,75. Na 
verrekening van het inflatiepercentage van 1,7% wordt voorgesteld het tarief voor een 1 jaarstermijn 
te stellen op € 30. Voor een eerste bezoekersvergunning betrekking hebbend op zone E9 (1 jaar geldig) 
het tarief te handhaven op nihil en het tarief voor een tweede bezoekersvergunning betrekking hebbend 
op zone E9 (1 jaar geldig) te stellen op € 11,50. 
 
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 2016 blijkt een 
gemiddelde woningwaarde in Bloemendaal van € 557.000. In onderstaand overzicht worden de 
gevolgen voor de woonlasten in beeld gebracht uitgaande van een gezin in een eigen woning met een 
gemiddelde woz-waarde van € 557.000, een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik van 160 
m3 zullen zich op basis van de belastingverordeningen als volgt ontwikkelen: 
 

woonlasten eigen woning 2015 2016 

 
 
 

2017 

 
Afwijking in 
% tussen 
2016 en 

2017 

Bloemendaal    

onroerendezaakbelastingen  €   597,31   €   604,35   € 622,73  + 3,0% 

afvalstoffenheffing  €   285,89   €   300,83   € 321,43  + 6,8% 

rioolheffing eigenaar  €   100,75   €   105,89   €   94,08     - 11,2% 

rioolheffing gebruik  €   131,39   €   147,35   € 128,12    - 13,0% 

totaal woonlasten  € 1115,34   € 1158,42  €1166,36 + 0,7% 

      

stijging t.o.v. voorgaand jaar in €    €     43,08  €     7,94  
stijging t.o.v. voorgaand jaar per 
maand in €   €       3,59  

 
€      0,66  

 
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 belastingverordeningen als volgt ontwikkelen: 
 

woonlasten huurwoning 2015 2016 

 
 
 

2017 

Afwijking in 
% tussen 
2016 en 

2017 

Bloemendaal     

afvalstoffenheffing  €   285,89   €   300,83   € 321,43  + 6,85% 

rioolheffing gebruik  €   131,39   €   147,35   € 128,12  - 13,0% 

totale woonlasten  €   417,28   €   448,18   € 449,55  + 0,31% 

       

stijging t.o.v. voorgaand jaar in €    €    30,90 €     1,37   
stijging t.o.v. voorgaand jaar per 
maand in €    €      2,58 

 
€      0,11   

 

 
Middelen 
 
De opbrengsten zijn conform de in uw raad van 3 november 2016 vastgestelde begroting 2017. Dit is de 
begroting inclusief de financiële gevolgen van de nieuwe voorstellen. 
 
Participatie 
 
Ten aanzien van de verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2017 heeft er overleg plaats gehad met 
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strandpachters, horeca NL en de gemeente Zandvoort. 
 
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 verordening onroerende zaakbelasting Bloemendaal 2017 (2016042684); 
De verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal 2017 (2016042685); 
De verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2017 (2016042686); 
De verordening rioolheffing Bloemendaal 2017 (2016042688); 
De verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2017 (2016042689); 
De verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2017 (2016042693); 
De verordening precariobelasting Bloemendaal 2017 (2016042694); 
De verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2017 (2016042695); 
De legesverordening Bloemendaal 2017 (2016042696). 
 
Achterliggende documenten 

 
Toerekening naheffing parkeerbelastingen 2017 (2016042184). 
 
 
 
 
  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
 
Advies Commissie 
De heer Wehrmeijer (voorzitter auditcommissie) geeft aan dat er vanuit de auditcommissie geen 

opmerkingen zijn over dit voorstel. 

Wethouder Heijink zegt toe de vragen van de heer Koster (PvdA) over grootte, tarief en 

overwegingen afvalcontainers schriftelijk te beantwoorden.    TCM 95 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 22 

december 2016 kan worden geagendeerd.  
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