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verordening onroerende zaakbelasting Bloemendaal 2022 vast te stellen;
verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal 2022 vast te stellen;
verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2022 vast te stellen;
verordening rioolheffing Bloemendaal 2022 vast te stellen;
verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2022 vast te stellen;
verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2022 vast te stellen;
verordening precariobelasting Bloemendaal 2022 vast te stellen;
verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2022 vast te stellen;
legesverordening Bloemendaal 2022 vast te stellen.
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Voorgesteld besluit

De
De
De
De
De
De
De
De
De

verordening onroerende zaakbelasting Bloemendaal 2022 vast te stellen;
verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal 2022 vast te stellen;
verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2022 vastte stellen;
verordening rioolheffing Bloemendaal 2022 vast te stellen;
verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2022 vast te stellen;
verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2022 vast te stellen;
verordening precariobelasting Bloemendaal 2022 vast te stellen;
verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2022 vast te stellen;
legesverordening Bloemendaal 2022 vast te stellen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd. Het gaat hier om eventuele
belastinghervormingen, redactionele wijzigingen en aanpassing van de tarieven in lijn met de
vastgestelde begroting 2022. Naast redactionele wijzigingen worden de verordeningen tevens in
lijn gebracht met de modelverordeningen van de VNG.
Beoogd effect
De vast te stellen belastingverordeningen in werking te laten treden met ingang van de eerste dag
na die van de bekendmaking en de datum van ingang van de heffing te stellen op 1 januari 2022.
Politieke keuzeruimte

In het jaar voorafgaand aan het nieuwe belastingjaar en ten behoeve van de begroting 2022
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 2022 op 4 november 2021 wordt dan meegenomen. Dat is inclusief
de begrotingswijzigingen en de nieuwe voorstellen.
Gedachtegang

Argumenten
De in de onderscheiden belastingverordeningen opgenomen tarieven zijn zo opgesteld en berekend
dat de in de begroting 2022 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 2022-2025. Als sprake is van lagere opbrengstramingen zullen aanvullende
dekkingsmiddelen gevonden moeten worden.
Alternatieven
Indien besluitvorming achterwege blijft dan blijven de belastingverordeningen 2021 van toepassing
wat leidt tot substantiële ongewenste financiële effecten voor de begroting 2022 en de
meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Bloemendaal.
Overwegingen van het college

Hierna gaan wij in op de diverse tariefsaanpassingen en andere wijzigingen van de
belastingverordeningen 2022. De 'oude' tarieven 2021 staan tussen haakjes vermeld.
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1. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De geraamde opbrengst OZB in de begroting 2022 is gebaseerd op de opbrengstraming van de in
de voorgaande meerjarenbegroting betreffende jaarschijf opgenomen raming inclusief
areaaluitbreiding, een correctie voor inflatie (l,60Zo) welke is gebaseerd op de loon- en
prijsontwikkelingen volgens het landelijke inflatiecijfer van het Centraal Planbureau. Tevens is in de
raming een compensatie opgenomen voor de hogere korting op de algemene uitkering uit het
gemeentefonds als gevolg van het feit dat de waarde van het onroerend goed in de gemeente
Bloemendaal sneller stijgt dan het landelijk gemiddelde. Zowel de inflatiecorrectie als de
compensatie hogere korting algemene uitkering is vastgesteld bij de Kadernota 2022 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 2022 t.o.v. de begroting 2021
Eigenaren woningen
-opbrengstraming begroting 2021
C 8.627.960
-areaal/volume-aanpassing/compensatie
C 157.964
-prijsinflatie (l,60Zo)
C 140.575
Raming begroting 2022
C 8.926.499
Eigenaren niet-woningen
-opbrengstraming begroting 2021
C 1.205.958
-areaalZvolume-aanDassinoZpriisinflatiefl.60Zo')C
19.295
Raming begroting 2022
ĉ 1.225.253
Gebruikers niet-woningen
-opbrengstraming begroting 2021
C
-areaal/volume-aanpassino/Driisinflatiefl.eyoIC
Raming begroting 2022
C

596.494
9.544
606.038

Voor de berekening van de tarieven OZB worden de berekende en vastgestelde opbrengstramingen
afgezet tegen de geprognosticeerde belastingcapaciteit voor het begrotingsjaar 2022. GBKZ heeft
op basis van de huidige bestandsgegevens en prijsontwikkelingen verkochte woningen een
prognose gemaakt van de belastingcapaciteit woningen en niet-woningen 2022.
In de berekeningen voor 2022 is op basis van de meest actuele informatie en ontwikkelingen die
zich hebben voorgedaan in de periode tussen 1-1-2020 en 1-1-2021 uitgegaan van een geraamde
waardevermeerdering van ll0Zo voor woningen en -0,50Zo voor niet-woningen. Daarnaast is op de
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woningen voor 0,2oZo waardevermindering ingeboekt als gevolg van bezwaar en beroep. Bij de nietwoningen is een correctie voor bezwaar en beroep ingeboekt van l0Zo. Tevens is op de nietwoningen een correctie doorgevoerd voor facultatieve vrijstellingen van ruim C 10,5 miljoen
evenals een correctie voor het niet gebruiken van niet-woningen van ca. 100Zo.
Op basis van de prognose van GBKZ kan de opbouw van de tarieven OZB als volgt in beeld worden
gebracht.

opbouw tarief OZB
geschatte (netto) belashngcapaciteít voor het jaar 2022
begrote opbrengst 02B 2022

tarief 2022

woningen eigenaar)

niet-woningen (eigenaar)
i

i

8.926.499

í

0,103564

334.242.241
1.225.253

niet-woningen gebruik)
ť

0,3666V.

606.038
0,2676V

Op basis van deze uitgangspunten worden de tarieven 2022 als volgt voorgesteld:
a. bij de gebruikersbelasting 0,2676oZo (was 0,26440Zo), een verhoging van l,20Zo;
b. bij de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1035oZo (was 0,1081oZo), een
verlaging van 4,30Zo;
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3666oZo (was 0,3655oZo) een
verhoging van 0,30Zo.
2. 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 (100oZo) kostendekking.
De tarieven afvalstoffenheffing 2022 stijgen met 8,20Zo. Hiervoor is een aantal verklaringen:
a. de index voor de inzamelkosten is 3,540Zo. Deze index wordt o.a. opgebouwd uit externe
personeelskosten en een brandstofcomponent;
b. voor 2022 wordt er meer huishoudelijk afval verwacht, doordat mensen naar verwachting meer
thuis zullen blijven werken;
c. door een afnemende vraag naar herbruikbare grondstoffen (binnen Nederland) stijgen de
transport- en verwerkingskosten. De opbrengsten zijn redelijk stabiel;
d. verbeteren van de dienstverlening door modernisering en uitbreiding van brengparkjes.
Volgens de begroting 2022 bedragen de totale lasten van de afvalexploitatie C 4.182.372. Na
aftrek van de overige opbrengsten ad C 567.825 resteert een bedrag aan te realiseren
afvalstoffenheffing van C 3.614.547. Dat is inclusief de financiële effecten van de vastgestelde 3
nieuwe voorstellen bij de begroting voor de brengparkjes Bloemendaal Noord, Adriaan Stoopplein
en Vogelenzang Oost. Voor de berekening van de tarieven wordt dit bedrag afgezet tegen het
aantal in omloop zijnde rolemmers (240 en 140 liter) en verzamelcontainers.
Voor 2022 wordt rekening gehouden met de volgende aantallen:
-aantal rolemmers 240 liter: 4.562 stuks;
-aantal rolemmers 140 liter: 3.629 stuks;
-aantal verzamelcontainers: 1.858 stuks.
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De kosten van de rolemmers en containers bestaan uit een vast bedrag van C 105,03 en een
variabel deel van e 1,37 per liter. Dit resulteert in een tarief voor 2022 van:
240 liter restafvalcontainer C 434,69 (was C 401,82) een verhoging van 8,20Zo;
140 liter restafvalcontainer C 297,33 (was C 274,91) een verhoging van 8,20Zo;
Verzamelcontainer C 297,33 (was C 274,91) een verhoging van 8,20Zo.

Op basis van deze
4.562 x C 434,69
3.629 x C 297,33
1.858 xC 297.33
Totaal

aantallen wordt een opbrengst geraamd van:
= C 1.983.056
= C 1.079.011
= Ĉ 552.439
C 3.614.506

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een opbrengst van C 3.614.547. Een
afrondingsverschil van C 41. Dit betekent op basis van het verwachte aantal containers dat kosten
en opbrengsten als neutraal kunnen worden beschouwd. Voor de financiële consequenties van de
berekening van de tarieven in relatie met de kostendekkingsnorm van 100oZo zie onderstaande
tabel.
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

Toe te rekenen kosten
Overhead incl. omslagrente
BTW
Totale kosten

Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C

0Zo

-3.238.670
-152.246
-80.000
567.825
•2.903.091

-117.437
-594.019
-3.614.547

100oZo

3.614.547
100oZo

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 1000Zo
kostendekking is bereikt, verdere verhoging van het tarief niet is toegestaan en dat voor 2022
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 is vastgesteld. In de raad van
16 december 2021 zal het nieuwe Waterplan ter vaststelling worden voorgelegd. De uit het nieuwe
Waterplan voortvloeiende consequenties voor de rioolheffing liggen in lijn met dit voorstel.
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 2022 l,60Zo) 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.
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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

e
-2.921.677
-152.246
-40.000
514.115
144.202
-2.455.606

Toe te rekenen kosten
Overhead incl. omslagrente
BTW

-254.910
-452.936

Totale kosten

-3.163.452

Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage
Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, bijdrage uit voorziening

lOQo/o

3.125.516
37.936

990Zo
IVo

Het percentage kostendekking voor 2022 komt uit op 990Zo (2021: 940Zo). 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 2021
-l,60Zo inflatiecorrectie 2022
-Į.8% extra verhoging VGRP_______
Raming begroting 2022

C 3.022.742
C
48.364
C
54.409
C 3.125.515

De geraamde opbrengst rioolheffing wordt in de verhouding 40-60 toegerekend aan respectievelijk
eigenaren en gebruikers.
C 3.125.515 x 400Zo ^ C 1.250.206
C 3.125.515 x ÖOo/o = C 1.875.309
De grondslag voor de heffing van het eigenaar gedeelte blijft gehandhaafd op 40“Zo van de te
behalen opbrengst aan rioolheffingen. Dit betekent voor 2022 40ozb van C 3.125.515 is
C 1.250.206.
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 60oZb 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 0,50Zo vermindering als
gevolg van leegstand, etc..
De tarieven 2022 worden als volgt voorgesteld:
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Eiaenaren
Woning:
Niet-woning:

0,01339oZo van de waarde (was 0,01400oZo) (-4,340Zo)
0,02843oZo van de waarde (was 0,02783oZo) (+2,15%)

Gebruikers
Het tarief 2022 wordt bij een waterverbruik tussen:
C 148,88 basis;
----1 - 250 m3
C 148,88 basis -l- C 1,75 per m3 variabel;
251 - 500 m3
C 586,38 basis + C 1,43 per m3 variabel;
501 -1.000 m3
C 1.301,38 basis + C 1,37 per m3 variabel;
1.001 - 5.000 m3
C 6.781,38 basis + C 0,99 per m3 variabel;
5.001 - 10.000 m3
C 11.731,38 basis 4- C 0,62 per m3 variabel;
10.001 - 20.000 m3
Meer dan 20.000m3
C 17.931,38 basis + C 0,31 per m3 variabel.
Het tarief 2021 was bij een waterverbruik tussen:
C 144,10 basis;
1 - 250 m3
C 144,10 basis + C 1,69 per m3 variabel;
251 - 500 m3
C 566,60 basis 4- C 1,38 per m3 variabel;
501 -1.000 m3
C 1.256,60 basis + C 1,33 per m3 variabel;
1.001 - 5.000 m3
5.001 - 10.000 m3
C 6.576,60 basis + C 0,96 per m3 variabel;
C 11.376,60 basis + C 0,60 per m3 variabel;
10.001 - 20.000 m3
Meer dan 20.000m3
C 17.376,60 basis + C 0,30 per m3 variabel.
De tarieven zijn gebaseerd op de grondslagen welke zijn gebruikt voor de aanslagoplegging
rioolheffing 2021. 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 verhoogd van C 144,10 naarC 148,88. Een verhoging van ca.
3,30Zo. De afhankelijkheid van het waterverbruik veroorzaakt het volatiel karakter van dit tarief.
5. Toeristenbelasting

Het tarief voor de toeristenbelasting wordt conform de besluitvorming bij de kadernota en de
begroting 2022 verhoogd en bedraagt per overnachting in 2022 C 3,30 (was C 3,25).
In 2021 is een onderzoek uitgevoerd door Legitiem BV naar de onderbouwing van de forfaitaire
heffingsmaatstaf toeristenbelasting in de gemeente Bloemendaal. Doel van het onderzoek was om
vast te stellen of de gemiddelde verblijfsduur van de verblijfhouders op vaste en seizoenplaatsen
aansluit bij de gestelde forfaits in de huidige verordening toeristenbelasting van de gemeente
Bloemendaal. Het onderzoek is in juni 2021 afgerond. Aan de hand van de resultaten is gebleken
dat de forfaitaire heffingsmaatstaf in de huidige verordening toeristenbelasting niet meer valide is,
en dat hierom de forfaitaire heffingsmaatstaf dient te worden vervangen.
In de huidige verordening toeristenbelasting zijn geen forfaits voor langdurende arrangementen
opgenomen. Op campings en kampeerterreinen worden arrangementen gebruikt die doorgaans een
langere looptijd hebben en tegen een vaste prijs. Het doen van onderzoek hiernaar is bijzonder
lastig. Het hiervoor beschreven onderzoek heeft geen betrekking gehad op arrangementen.
In de verordening toeristenbelasting 2022 zijn forfaits opgenomen voor arrangementen die eerder
door Legitiem BV zijn verricht gedurende 2007-2020.
Het voorstel is om de forfaits als volgt aan te passen:
1.
Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot:
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a)

b)

2

mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste
jaarplaatsen, vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen, en gebezigd voor recreatief
gebruik door één en hetzelfde gezin, bepaald op 2,5
mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens op seizoen-, of toeristische
plaatsen en gebezigd voor recreatief gebruik, bepaald op:
2,6, indien sprake is van een voorseizoenarrangement
i)
ii)
2,6, indien sprake is van een verlengd voorseizoenarrangement
iii)
2,4, indien sprake is van een naseizoenarrangement
2,2, indien sprake is van een maandarrangement.
iv)

Het aantal malen dat door de in het eerste lid bedoelde personen is overnacht, wordt:
a)
in geval van het eerste lid, sub a, bepaald op 60
b)
in geval van het eerste lid, sub b, bepaald op:
i)
30, indien sprake is van een voorseizoenarrangement
ii)
39, indien sprake is van een verlengd voorseizoenarrangement
iii)
15, indien sprake is van een naseizoenarrangement
13, indien sprake is van een maandarrangement.
iv)

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
De parkeertarieven voor het parkeren aan de Kop Zeeweg is conform de vastgestelde
uitgangspunten van de kadernota en de begroting 2022. De tarieven stijgen met l,60Zo inflatie.
Dit betekent een verhoging van C 0,05 per uur. 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 naarC 3,45
per uur en die van het wintertarief te verhogen naar C 0,65 per uur. De dagelijkse betaaltijden
voor zowel het winter- als zomerseizoen blijven ongewijzigd.
Het maximale dagtarief in de winter wordt C 5,20 (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 17,25. Die voor de maanden mei-augustus wordt verhoogd naar C 24,15 (het
dagtarief voor beide is gelijk aan 50oZo bij parkeren tussen de vastgestelde betaaltijden).
Het tarief voor de parkeervergunning ten behoeve van strandtenthouders en leden van de
kampeervereniging (jaar/12 maanden geldig) wordt verhoogd tot een bedrag van C 266,20. 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 0,65 per uur. Max dagtarief (dagkaart) C 5,20. Betaaltijd 10.00-18.00 uur.
Zomertarief maart/april/september/oktober:
C 3,45 per uur. Max dagtarief (dagkaart) C 17,25. Betaaltijd 08.00-18.00 uur.
Zomertarief mei-augustus:
C 3,45 per uur. Max dagtarief (dagkaart) C 24,15. Betaaltijd 08.00-22.00 uur.
Parkeervergunning strand: C 266,20.
Parkeren Bloemendaal-dorp
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Het tarief voor een vergunning tot het parkeren in een specifiek aangewezen gedeelte van de
gemeente wordt per 1 januari 2022 verhoogd naar C 79,25 (was C 78,00). Voor het parkeren in
Bloemendaal-dorp stellen wij u voor het tarief te verhogen met C 0,05 tot C 1,60 per uur. Dit is
inclusief de correctie met l,60Zo inflatie.
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 2022 C 66,50 (voor
2021: C 65,30). Dít bedrag is in de verordening opgenomen. De hoogte van deze heffing is
gelimiteerd.
7. Precariobelasting

Precario op kabels en leidingen
De precario op netwerken in, op of boven gemeentegrond is vanaf 2022 afgeschaft. Het verlies aan
inkomsten is in de begroting opgevangen.
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 2022 met l,60Zo verhoogd. De geïndexeerde tarieven zijn
afgerond op C 0,05.
8. Grafrechten

Op 26 januari 2017 is het begraafplaatsenbeleid voorde gemeente Bloemendaal vastgesteld. De
kosten van de begraafplaats zijn met ca. ll0Zo gestegen. De oorzaak is de sterk verhoogde
personeelskosten en overhead. Daarom zijn de tarieven niet met de gemeentelijk index verhoogd
maar met 3,40Zo. Komende járen zullen de tarieven ook worden verhoogd met een hoger
percentage dan de index. Hiermee worden de extra kosten over een aantal járen verwerkt.
Een aantal tarieven is níet 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 2021
ongewijzigd gebleven.
9. Leges

De diverse tarieven in de Legesverordening worden met het inflatiepercentage van l,60Zo 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.
Wijzigingen tarieventabel
Ten opzichte van de Legesverordening Bloemendaal 2021 zijn in de diverse hoofdstukken naast
enkele redactionele wijzigingen ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De motivering daarvoor
luidt per hoofdstuk als volgt:
Hoofdstuk 2 Bestuursstukken
In de huidige legesverordening is de tekst voor het in rekening brengen van leges voor het
verstrekken van stukken verouderd en niet meer van deze tijd. De tekst van het hoofdstuk is
aangescherpt en richt zich op het verstrekken van afschriften, doorslagen en fotokopieën van
schríftelijke stukken, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gespecificeerd naar formaat.
Tevens is uit efficiency overwegingen een bepaling opgenomen voor een minimum bedrag aan te
heffen leges van C 50.
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Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand
De tijden voor het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap of het
omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op de maandag t/m zaterdag in de
trouwzaal en burgerzaal in het gemeentehuis zijn aangepast.
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
De tarieven voor verstrekkingen akten burgerlijke stand zijn voor 2022 naast de verhoging met het
inflatiepercentage (l,60zó) met C 3,40 extra verhoogd tot het niveau van het Legesbesluit akten
burgerlijke stand volgens de regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 3 september 2021.
Hoofdstuk 5 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
In dit hoofdstuk zijn enkele artikelen toegevoegd, gewijzigd en de omschrijvingen van enkele
verduidelijkt. Hieronder treft u de belangrijkste aan.
Natura-2000/Flora- en Fauna, monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten
In de huidige verordening ontbreken bepalingen met betrekking tot activiteiten Natura-2000 en
Flora- en Fauna. Leges voor aanvragen tot het verlenen van omgevingsvergunningen voor
activiteiten Natura-2000 en Flora- en fauna (bescherming van soorten) zijn toegevoegd.
Dit geldt ook voor activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en
dorpsgezichten.
Verminderinqsbepaling in/uitrit
Omdat het vaak voorkomt dat een in/uitrit niet mogelijk is volgens het bestemmingsplan en er dan
dus naast de leges voor activiteit aanleggen in/uitrit ook nog leges voor afwijking van
bestemmingsplan zouden moeten berekend, is een verminderingsbepaling in de verordening
opgenomen.
Teruggaaf bii weiaerina/intrekking van de verleende omaevinasveraunnina
In de verordening zijn nieuwe bepalingen opgenomen ten aanzien van teruggaaf bij weigering en of
intrekking van verleende omgevingsvergunningen.
Hoofdstuk 10 Reisdocumenten
De rijksministerraad heeft de tarieven reisdocumenten 2022 vastgesteld. De tarieven van de
reisdocumenten zijn gelimiteerd aan de maximumtarieven die de gemeente van de aanvrager
volgens het Besluit paspoortgelden mag heffen. 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 gelimiteerd. Het maximumtarief voor een rijbewijs bedraagt vanaf 1
januari 2022 C 41,60. Het maximumtarief voor rijbewijzen bestaat uit een bedrag aan
gemeentelijke leges en een rijkskostencomponent.
»
»

Rijkskostencomponent afdracht van gemeenten voor afgifte rijbewijzen
Gemeentelijke leges

C 9,70
C 31,90

Voor een spoedaanvraag komt daar nog eens C 34,10 aan Rijkskostencomponent bij. De gemeente
draagt bij een spoedaanvraag C 9,70 -t C 34,10 = C 43,80 af aan de Rijksdienst voor het
Wegverkeer (RDW). De burger betaalt voor een rijbewijs met spoed maximaal C 75,70. Deze
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bedragen gelden tot aan de verhoging van de afdracht van de gemeenten aan de RDW vanwege de
invoering van de wet Digitale Overheid (wDO).
Tarieven na invoering Wet Digitale Overheid
Het rijbewijs is sinds 2018 geschikt als authenticatiemiddel om online bij overheidsorganisaties en
diensten met een publieke taak in te loggen. Na invoering van de relevante onderdelen van de
wDO, voorzien in 2022, worden de kosten van deze nieuwe functionaliteit gefinancierd vanuit een
verhoging van de afdracht van de gemeenten aan de Rijksdienstwegverkeer (RDW). De afdracht
van de gemeenten aan de RDW wordt dan verhoogd met een bedrag van C 3,50. De RDW
informeert hierover minimaal 3 maanden van tevoren, zodra bekend is wanneer deze verhoging
van kracht wordt. Na invoering betaalt de burger voor een reguliere aanvraag maximaal C 45,10
(C 31,90 4- C 13,20) en voor een spoedaanvraag maximaal C 79,20.
Deze tarieven zijn bekend gemaakt door de RDW. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW) moet hierop nog een formeel akkoord geven. 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 13 Drank- en horecawet
Per 1 juli 2021 is de Alcoholwet in werking getreden. De tekst in het hoofdstuk is daarop
aangepast.
Hoofdstuk 16 Verkeer en Vervoer
Als uitvloeisel van het vastgestelde amendement evenwichtige Kadernota 2021 en de uitwerking
daarvan in de begrotingen 2021 en 2022 zijn de tarieven van de parkeervergunningen extra
verhoogd. Deze zullen in 3 jaar tijd toegroeien naar een kostendekkend niveau. De tweede tranche
leidt tot de volgende tarieven:
-bewonersvergunning C 60,00 (was C 50,00);
-le bezoekersvergunning C 15,00 (was C 12,50);
-2e bezoekersvergunning C 30,00 (was C 25,00);
-tijdelijke vergunning C 30,00 (was C 25,00).
Tevens zijn in dit hoofdstuk het verlenen van zowel een vaste als een incidentele
standplaatsvergunning afzonderlijk opgenomen.
Hoofdstuk 18 Diversen
In dit hoofdstuk zijn enkele artikelen toegevoegd, gewijzigd en de omschrijvingen van enkele
verduidelijkt. Verder zijn enkele tarieven aangescherpt wat past bij een kostendekkende
legesverordening. Te weten:
Ligplaatsenbeleid
Zo is de tekst voor leges van het ligplaatsenbeleid aangesloten op de tekst van de
ligplaatsenverordening. Er is een splitsing aangebracht in de leges voor het wijzigen of verlenen
van een vergunning voor een ligplaats. Het verlenen van een vergunning vergt meer handelingen
dan een wijziging op een reeds bestaande vergunning of huurovereenkomst. Tevens is een
legesbedrag opgenomen voor plaatsing op de wachtlijst en is separaat aan een legesbedrag voor
een vergunning van een pleziervaartuig een verhoogd legesbedrag voor een vergunning van een
woonboot opgenomen.
Evenementen
Zowel de tekst als de tarieven voor de behandeling van een aanvraag evenement zijn aangescherpt
en aangepast.
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Exploitatievergunning openbare inrichting
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag exploitatievergunning openbare inrichting met of
zonder Alcoholwetvergunning zijn afzonderlijk legesbedragen opgenomen.
Woonlasten eiaen 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
2021 blijkt een gemiddelde woningwaarde in Bloemendaal van C 795.000. 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 795.000, een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik lager
of gelijk aan 250m3 uitgaande van een gemiddelde stijging WOZ-waarde van lí0Zo.
Woonlasten eigen woning

2020

2021

Afwijking in
o/o tussen
2021 en 2022

2022

| Bloemendaal
Onroerende-zaakbelastingen

815,07

859,40

913,34

6,30/0

Afvalstoffenheffing

377,13

401,82

434,69

8,20/0

Rioolheffing eigenaar

105,56

111,30

118,16

6,2“Zo

Rioolheffing gebruik

141,87

144,10

148,88

3,3“Zo

Totaal woonlasten

C 1.439,63

C 1.516,62

C 1.615,07

6,5«Vfe

C 76,98

C 98,45

e 6,42

C 8,20

Stijging t.o.v. voorgaand jaar
Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand

Woonlasten huurwoning
De woonlasten van een gezin in een huurwoning met een afvalemmer van 240 liter en een
waterverbruik lager of gelijk aan 250m3 zullen zich op basis van de nu voorliggende
belastingverordeningen als volgt ontwikkelen:
Woonlasten huurwoning

Bloemendaal
Afvalstoffenheffing

2020

2021

Afwijking in
o/o tussen
2021 en 2022

2022

377,13
141,87

401,82

Rioolheffing gebruik

144,10

148,88

3,30Zo

Totale woonlasten

C 519,00

C 545,92

C 583,57

6,90/0

26,92
2,24

37,65

Stijging t.o.v. voorgaand jaar
Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand

434,69

3,14

Middelen

De in de belastingverordeningen opgenomen tarieven zijn gebaseerd op de in uw raad van 4
november 2021 vastgestelde begroting 2022 opgenomen belastingopbrengsten inclusief de
financiële gevolgen van de nieuwe voorstellen.
Personele middelen
N.v.t.
Organisatorische middelen
N.v.t.

8,20Zo
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Participatie

Na vaststelling van de kadernota 2022 is vastgehouden aan de bestaande basissystematiek voor
het betaald parkeren aan het strand. Deze is besproken met de ondernemers van het strand.
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 in het elektronische gemeenteblad in het
systeem Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).
Samenwerking (Heemstede)

Voor zover mogelijk zijn de belastingverordeningen 2022 geharmoniseerd met de gemeente
Heemstede.
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), het team Financieel
Beleid en Beheer en overige aan de belastingverordeningen gelieerde afdelingen dragen zorg voor
de uitvoering.
Bijlagen

De
De
De
De
De
De
De
De
De

verordening onroerende zaakbelasting Bloemendaal 2022 (2021002816);
verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal 2022 (2021002820);
verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2022 (2021002821);
verordening rioolheffing Bloemendaal 2022 (2021002822);
verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2022 (2021002823);
verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2022 (2021002824);
verordening precariobelasting Bloemendaal 2022 (2021002825);
verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2022 (2021002828);
legesverordening Bloemendaal 2022 (2021002829).

Achterliggende documenten

Toerekening naheffing parkeerbelastingen 2022 (2021002836);
Begroting Bloemendaal 2022 (2021002712);
B&W-besluit van 14 september 2021 (2021002438).
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

