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Belastingverordeningen 2015 

Domein Burger en Bestuur 

14.115023 

 

 

Samenvatting 

Bijgaande belastingverordeningen zijn overeenkomstig de paragraaf “Lokale heffingen”, zoals 

opgenomen in de begroting 2015. De bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van de 

belastingverordeningen ligt bij uw raad. Jaarlijks worden de gewijzigde belastingverordeningen voor 

het volgende belastingjaar vastgesteld. Voor 2015 wordt voorgesteld de in de voorgestelde besluiten 

opgenomen verordeningen vast te stellen. 

 

Voorgesteld besluit 

A.   Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering onroerendezaakbelastingen 2015 

B.   Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing 2015  

C.   Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering rioolheffing 2015  

D.   Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering campergeld 2015  

E.   Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering forensenbelasting 2015  

F.   Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering leges 2015 

G.   Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering lig- en kadegelden 2015 

H.  Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering liggeld pleziervaartuigen, passagiers- 

      en charterschepen 2015 

I.  Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2015 

J.    Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering marktgelden 2015 

K.   Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2015 

L.   Vast te stellen de verordening op de heffing en invordering recht standplaats woonwagen 2015 

 

Financiële gevolgen 

De inkomsten uit de diverse belastingen en heffingen zijn verwerkt in de begroting 2015. In de 

paragraaf “Lokale heffingen” is een overzicht van de inkomsten per belastingsoort opgenomen. 

Raadsvoorstel 
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Aanleiding 

De bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van de belastingverordeningen ligt bij uw 

raad. Jaarlijks worden de gewijzigde belastingverordeningen voor het volgende belastingjaar 

vastgesteld. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Een gezonde en solide financiële positie in combinatie met een rechtvaardig beleid betreffende 

belastingen en tarieven. De meerjarenvisie 2014-2018 heeft als uitgangspunt dat in 2018 de begroting 

duurzaam in evenwicht moet zijn. Voor het belastingjaar 2013 zijn de belangrijkste belastingen 

geharmoniseerd. De harmonisatie van de overige belastingverordeningen dient op basis van de Wet 

algemene regels herindeling (wet Arhi) uiterlijk plaats te vinden in 2014  en per 1 januari 2015 in 

werking te treden. 

 

2. Korte toelichting per verordening 

 

A. Verordening op de heffing en invordering onroerendezaakbelastingen 2015 

 

In de begroting 2015 is in totaal (inclusief afdracht wegenheffing aan het Hoogheemraadschap en 

het Ondernemersfonds Schagen) een bedrag van € 8.476.142 geraamd aan inkomsten uit de 

onroerende zaakbelastingen. Gelet op de inflatiecorrectie van 1,5% over het bedrag wordt dit 

bedrag aangepast naar € 8.603.284. Het tarief is berekend, waarbij rekening is gehouden met de 

voorlopige uitkomsten van de herwaardering. Daarnaast is voor de berekening van het tarief voor het 

gebruik niet-woningen rekening gehouden met 3% leegstand. 

 

Onderstaand treft u een overzicht van  de  percentages aan. 

     OZB-2014 OZB-2015 

Tarief eigenaren woningen  0,1251%   0,1292% 

Tarief eigenaren niet-woningen 0,1582%  0,1737% 

Tarief gebruikers niet-woningen 0,1231%  0,1330% 

 

B. Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing 2015 

 

De tekst van de verordening is ongewijzigd ten opzichte van 2014. Het uitgangspunt bij deze heffing is 

100% kostendekkend. Dit betekent dat het tarief voor 2015 verhoogd wordt. 

 

De hieronder genoemde tarieven 2015 worden voorgesteld: 

     tarieven 2014 tarieven 2015     

eenpersoonshuishouden  € 180,00  € 198,00 

twee- en driepersoonshuishouden € 215,00  € 237,00 

meer dan driepersoonshuishouden € 235,00  € 259,00 

extra container   € 105,00  € 116,00 

 

C. Verordening op de heffing en invordering rioolheffing 2015 

 

Ten aanzien van de verordening zijn er geen tekstuele- en of wetswijzigingen.  

 

In dezelfde raadsvergadering wordt het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) behandeld.  

De Verordening rioolaansluitrecht Harenkarspel 2012 is na vaststelling van het GRP niet meer 

noodzakelijk en zal moeten vervallen.  Aangezien de Verordening rioolaansluitrecht Harenkarspel 2012 

automatisch komt te vervallen na 1 januari 2015 vanwege de wet Arhi hoeft u deze niet afzonderlijk in 

te trekken.  
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Het tarief 2015 voor het gebruikersdeel bedraagt: 

a. tot en met 99.750 m3 waterverbruik een tarief van € 150,- per eenheid van 350 m3 

gebruik, waarbij een gedeelte van 350 m3 als een volle eenheid wordt aangemerkt; 

b. vanaf 99.751 m3 waterverbruik een tarief van € 150,- per eenheid van 750 m3 gebruik, 

waarbij een gedeelte van 750 m3 als een volle eenheid wordt aangemerkt.  

 

D. Verordening op de heffing en invordering van campergeld 2015 

 

De vorige verordening campergeld is vastgesteld op 27 november 2012 door de gemeenteraad van 

de voormalige gemeente Schagen. Uit onderzoek in het kader van de harmonisatie is gebleken dat 

deze verordening in stand moet blijven. Gelet op de wet Arhi moet u binnen twee jaar na de fusie 

een verordening vaststellen om deze nog geldig te laten zijn. 

 

Het tarief is in overleg met de Stichting Recreatiehaven Schagen, welke het campergeld voor de 

gemeente incasseert, verhoogd naar € 5,50 per etmaal. 

Er is een extra tarief opgenomen voor personen-/ bestelauto’s, aanhangwagens/trailers op het 

haventerrein van € 5,00 per etmaal. Regelmatig wordt de auto van de campereigenaar naast de 

camper op het haventerrein geplaatst ondanks dat er voldoende parkeerplaatsen in de omgeving 

zijn. Dit gaat ten kosten van de camperplaatsen. 

 

E. Verordening op de heffing en invordering forensenbelasting 2015 

 

De tekst van de verordening is ongewijzigd ten opzichte van 2014. De tariefstijging betreft een 

trendmatige verhoging van 1,5%.  

 

De forensenbelasting kent een tweetal tarieven. Een tarief voor stacaravans en een tarief voor 

(recreatie)woningen. Het tarief voor stacaravans is gelijk aan het forfaitaire tarief voor een vaste 

standplaats in de toeristenbelasting.  

 

Voor woningen geldt een percentage van de WOZ-waarde met een minimum en een maximum 

tarief. Voor deze grondslag is gekozen om met name voor de belastingplichtige in de voormalige 

gemeente Harenkarspel gefaseerd te laten groeien naar het tarief van de voormalige gemeente 

Zijpe. In de paragraaf “Lokale Heffingen” is een routekaart opgenomen om gefaseerd te komen tot  

één vast tarief per woning. Vanaf 2018 zijn er dan nog twee tarieven, n.l. een tarief voor stacaravans 

en een tarief voor recreatiewoningen.  

 

Het tarief in 2015 voor stacaravans bedraagt € 192,00 

 

Het tarief in 2015 voor (recreatie)woningen bedraagt 0,47% met een minimum van  € 312,00 en een 

maximum van € 507,00. 

 

F. Verordening op de heffing en invordering leges  

 

De tariefstijging betreft een trendmatige verhoging van 1,5%. 

 

Titel 1 

Het rijk stelt de tarieven voor reisdocumenten vast. Per 1 januari 2015 geldt eveneens een maximum 

tarief voor rijbewijzen. Deze tarieven worden overgenomen. Op het moment van aanbieden van 

deze verordening heeft het rijk nog geen wijzigingen voor 2015 aangekondigd. Door de reikwijdte van 

artikel 10 van deze verordening is het college bevoegd deze aanpassing door te voeren. 

 

Titel 1, hoofdstuk 14: Marktstandplaatsen (voor weekmarkten e.d.) grondgebied oud Schagen 
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In dezelfde raadsvergadering wordt de marktverordening behandeld. Naar aanleiding hiervan is titel 

1 hoofdstuk 14 aangepast. 

 

Titel 1, hoofdstuk 17: Telecommunicatie 

In dezelfde raadsvergadering wordt de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) 

behandeld. Naar aanleiding hiervan is titel 1 hoofdstuk 17 aangepast. 

 

Titel 2, hoofdstuk 2: Vooroverleg/beoordeling concept aanvraag. 

Artikel 2.2.2 is komen te vervallen. Dit artikel komt nu terug onder artikel 2.4.1 (vermindering). 

Het tarief van artikel 2.2.3 is verhoogd van € 175,00 naar € 220,00. Het tarief van € 175,00 voor dit 

onderdeel was niet kostendekkend. Het blijkt dat de werkzaamheden intensiever zijn.   

Titel 2, hoofdstuk 3: Omgevingsvergunning 

Artikel 2.3.1.2 tot en met 2.3.1.2.2 zijn aangepast op basis van de tarieven van Stichting welstandszorg 

Noord-Holland (WZNH). 

 

G. Verordening op de heffing en invordering van lig- en kadegelden 2015 

De vorige verordening lig- en kadegelden is vastgesteld op 27 november 2012 door de 

gemeenteraad van de voormalige gemeente Schagen. Uit onderzoek in het kader van de 

harmonisatie is gebleken dat deze verordening in stand moet blijven. Gelet op de wet Arhi moet u 

binnen twee jaar na de fusie een verordening vaststellen om deze nog geldig te laten zijn. 

 

De tarieven zijn gecorrigeerd met 1,5% inflatie. 

 

H. Verordening op de heffing en invordering van liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en 

charterschepen 2015 

De vorige verordening liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen is vastgesteld op 27 

november 2012 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Schagen. Uit onderzoek in het 

kader van de harmonisatie is gebleken dat deze verordening in stand moet blijven. Gelet op de wet 

Arhi moet u binnen twee jaar na de fusie een verordening vaststellen om deze nog geldig te laten zijn. 

 

In overleg met de Stichting Recreatiehaven Schagen, welke het liggeld voor de gemeente incasseert, 

is de tarieventabel behorende bij deze verordening aangepast. De afmetingen welke in de 

tarieventabel van 27 november 2012 waren opgenomen, komen niet meer overeen met de 

werkelijkheid. De tarieven zijn nu bepaald rekening houdend met de werkelijke afmetingen in de 

recreatiehaven.  

 

I. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 

 

Parallel aan deze verordening wordt de beheersverordening begraafplaatsen in dezelfde 

raadsvergadering behandeld. 

 

De drie belastingverordeningen (gemeente Harenkarspel, voormalige gemeente Schagen en de 

gemeente Zijpe) zijn geharmoniseerd. De basis hiervan is de beheersverordening begraafplaatsen. 

Aangezien in de ‘oude’ verordeningen de tarieven nogal uiteenlopend zijn, is aan de hand van het 

model kostenonderbouwing van de VNG een berekening gemaakt van de kosten. Na overleg met 

de portefeuillehouder worden de tarieven, zoals genoemd in de ‘nieuwe’ belastingverordening 

voorgesteld. Een overzicht met de voorgestelde tarieven en de oude tarieven treft u als bijlage aan.  

 

J. Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2015 

 

De verordening marktgelden van de gemeente Harenkarspel en de verordening staangelden van de 

voormalige gemeente Schagen zijn geharmoniseerd tot de verordening op de heffing en invordering 

van marktgelden. In dezelfde raadsvergadering wordt de marktverordening behandeld. In de  
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marktverordening worden drie weekmarkten aangewezen. De verordening op de heffing en 

invordering van marktgelden is voor de verschillende weekmarkten een tarief opgenomen.   

 

De tarieven zijn gecorrigeerd met 1,5% inflatie. 

 

K. Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2015 

 

De tariefstijging betreft een trendmatige verhoging van 1,5%. 

 

In de tabel behorende bij deze verordening is nu een tarief van € 2,25 per strekkende meter per jaar 

opgenomen voor het hebben van buizen, leidingen, kabels, kokers of soortgelijke voorwerpen ten 

behoeve van het transport of distributie van nutsvoorzieningen.  

 

Op dit moment is niet bekend om hoeveel strekkende meters het exact gaat. Dit zal verder in overleg 

met de belastingplichtige worden onderzocht. De potentieel belastingplichtige is inmiddels 

geïnformeerd over het feit dat we voornemens zijn om in 2015 precariobelasting te gaan heffen op 

het eerder genoemde belastbare feit. 

 

De verwachting is dat de precariobelasting in 2015 stijgt met € 500.000 door het invoeren van deze 

belastingplicht. In de begroting is hiermee al rekening gehouden in het dekkingsplan. 

 

Het tarief van € 2,25 per strekkende meter is een gangbaar tarief en wordt door veel gemeenten in 

Nederland gebruikt.  

 

De precariobelasting zal door het nutsbedrijf verrekend worden in de tarieven. Liander slaat het om 

naar alle aansluitingen in hun regio, in totaal 2,9 miljoen. Het moge duidelijk zijn dat de huishoudens in 

Schagen nu al aan precarioheffing meebetalen, echter die van andere gemeenten.  

 

L. Verordening op de heffing en invordering recht standplaats woonwagen 2015 

De vorige verordening recht standplaats woonwagen Harenkarspel 2012 is vastgesteld op  

6 november 2012 door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Harenkarspel. Uit onderzoek 

in het kader van de harmonisatie is gebleken dat deze verordening in stand moet blijven. Gelet op de 

wet Arhi moet u binnen twee jaar na de fusie een verordening vaststellen om deze nog geldig te 

laten zijn. 

 

Het tarief is gecorrigeerd met 1,5% inflatie. 

 

3. Communicatie 

De verordeningen worden op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 


