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Motie: bestemming precarioheffingen vanaf jaren 2012 en volgende 
 
Van:  VVD 
Aan:  voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 
Raadsvergadering:  20 februari 2014 
Raadsvoorstel: precarioheffing voor winkels en restaurants 2012 en volgende 
 
Corsanummer:  
 
De raad van de gemeente Bloemendaal in vergadering bijeen op 20 februari 2014 
 
Overwegende dat:  dat betaling van de  belastingaanslag, bij gebrek aan grondslagen, voor 2011 door de 

gemeente op nihil wordt vastgesteld  precariobelasting wordt opgelegd voor winkels en restaurant vanaf 2012 en volgende 
jaren   dat winkeliers en restaurants gebruik maken van gemeentegrond zijn zij om die reden 
precariobelasting verschuldigd volgens heffingsgrondslagen D1, D4, E1, E3, E4 en E5  dat deze belasting wordt geheven met als doel dat wildgroei in uitingen, reclame en 
ongebreideld gebruik van de openbare ruimte wordt ingeperkt  dat het innen van de precariobelasting, over de jaren 2012 en 2013 kosten voor de 
winkeliers en restaurateurs in deze moeilijke tijd, hard aankomen  dat deze precarioheffingen voor de gemeente circa € 15.000,-  aan belasting genereert  dat er al jaren, in het bijzonder bij de winkeliers en restaurants gevestigd aan de 
Bloemendaalseweg in de dorpskern Bloemendaal, de wens bestaat dat de winkelstraat 
meer aantrekkelijk wordt gemaakt   dat tot nu toe het verfraaien van die winkelstraat slecht mondjes maat is gebeurd, wat 
door geen enkele consument wordt herkend  dat verfraaiing van de winkelstraat tot verhoging van hun omzet kan bijdragen  dat de belastingpenning worden toegevoegd aan de algemene middelen van de 
gemeente  dat wij ons ervan bewust zijn dat er geen geldmiddelen ter beschikking staan om de 
winkelstraat te verfraaien, 

 
verzoekt het college van B & W: 
  de mogelijkheid te bestuderen de opbrengst van de precariobelasting van verleden, 

heden en toekomst te reserveren voor kleine aanpassingen en noodzakelijk klein 
onderhoud aan de winkelstraten in de gemeente Bloemendaal   voor het zomerreces van 2014 heldere en begrijpelijke grondslagen vast te leggen waarop 
de precariobelastingen zijn gebaseerd en kunnen worden geheven  deze  activiteiten in overleg met betrokken winkeliers en restaurants, indien mogelijk, uit te 
voeren. 
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