Week 48, 30 november 2017
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen,
beleid en v erordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aanhuisbladen de Jutter en de Hofgeest.

Inhoud
1.
2.
3.
4.

Ingediende aanvragen en verleende omgevings vergunningen
Vaststelling Raad: wijzigingen verordeningen belastingen

Ontwerpbestemmingsplan Orionweg
Vergaderingen gemeenteraad Velsen

Ingediende aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18 november
2017 tot en met 24 november 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.
IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 99, plaatsen dakkapel (21/11/2017) 30307-2017;
Leeuweriklaan 15, vernieuwen dakopbouw (21/11/2017) 30385-2017.
Velsen-Noord
Melklaan 26, oprichten wimpersalon (20/11/2017) 30289-2017.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 28, vervangen dakkapel, plaatsen erker (18/11/2017) 30131-2017;
Bloemendaalsestraatweg ong. (Blekersduin), kappen 6 bomen (20/11/2017) 30301-2017;
Wüstelaan 10, verbouwen schuur (20/11/2017) 30270-2017.
Santpoort-Noord
Kieftendellaan 20, kappen boom (23/11/2017) 30646-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een
bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Industriestraat 20, realiseren kantoor in een opbouw (22/11/2017) 26193-2017;
Zwaanstraat 18, dichtzetten inpandig balkon (22/11/2017) 25837-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Langevlak 3, plaatsen twee zijwanden met dak (24/11/2017) 29525-2017.

Vaststelling Raad; wijzigingen verordeningen belastingen
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De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 9 november 2017 vastgesteld:
verordening Onroerende-zaak belastingen 2018
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2018
verordening Hondenbelastingen 2018
verordening Rioolheffingen 2018
verordening Afvalstoffenheffing 2018
verordening Precariobelasting 2018
verordening Toeristenbelasting 2018
verordening Watertoeristenbelasting 2018
Legesverordening 2018
verordening Marktgelden 2018
verordening Standplaatsgelden 2018
verordening Lijkbezorgingsrechten 2018
verordening Parkeerbelasting 2018
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2018
Ter inzage
De tekst van verordening is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch
gemeenteblad is in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis. De verordening wordt ook
gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2018
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van onroerende -zaakbelastingen 2018
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,
F.C. Dales

artikel 1 Belastingplicht
1. Onder de naam ‘onroerende-zaakbelastingen’ worden ter zake van binnen de gemeente gelegen
onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

2.

3.

a.

een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een
onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen:
gebruikersbelasting;

b.

een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van en
onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt echt, verder te
noemen: eigenarenbelasting.

Bij de gebruikersbelasting wordt:
a.

gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven,
aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die
het deel in gebruik heeft gegeven is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op
degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

b.

het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt
als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene
die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als
zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of
beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de
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basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht is.
artikel 2 Belastingobject
1 Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de
Wet waardering onroerende zaken.
2

Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van
hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak
in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning
dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

artikel 3 Maatstaf van heffing
1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken
voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar, bedoeld in artikel 1.
2.

Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk
IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak
bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18, 20,
tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

artikel 4 Vrijstellingen
1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking
gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde,
de waarde van:
a.

ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder
mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van gla sopstanden, die
bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen zonder daarbij de
ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

b.

glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen,
voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;

c.

onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en
ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

d.

één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in
artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de
daarop voorkomende gebouwde eigendommen;

e.

natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen,
moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke
zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen,
beheerd worden;

f.

openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met
inbegrip van kunstwerken;

g.

waterverdedigings- en waterbeheerswerken die worden beheerd door organen, instellingen
of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van
zodanige werken die dienen als woning;

h.

werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met
uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

i.

werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf
als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;
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j.

onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst
van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd
zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;

k.

straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde
gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste
van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties,
standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

l.

plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de
gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van
delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning.

2.

De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken voor
de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

3.

In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak
die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

artikel 5 Belastingtarieven
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het p ercentage bedraagt voor:
a. de gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2147%;
b. de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
0,1090%;
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen
0,2673%.
artikel 6 Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.
artikel 7 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend
op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden
later.
2.

In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is
dan € 75,-, doch minder is dan € 5.000,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden
betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het
aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en
invordering van de onroerende-zaakbelastingen.
artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017" vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november
2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die
datum hebben voorgedaan.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4.

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening onroerende -zaakbelastingen 2018".

Verordening op de heffing en invordering van roerende woon- en bedrijfsruimten 2018
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De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op artikelen 221 van de Gemeentewet;
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van roerende woon- en bedrijfsruimten 2018
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,
F.C. Dales

artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a.
ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte, welke duurzaam aan een plaats gebonden is en
dient tot permanente bewoning of permanent gebruik;
b.

woonruimte: een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan worden toegerekend
aan delen van de ruimte die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan
woondoeleinden;

c.

bedrijfsruimte: een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte.

artikel 2 Belastingplicht
1.
Onder de naam ‘belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten’ worden ter zake van binnen
de gemeente gelegen ruimten twee directe belastingen geheven:

2.

3.

a.

een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een
bedrijfsruimte, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht
gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;

b.

een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een
ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen
eigenarenbelasting.

Bij de gebruikersbelasting wordt:
a.

gebruik door degene aan wie een deel van een bedrijfsruimte in gebruik is gegeven,
aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;

b.

het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte voor volgtijdig gebruik aangemerkt als
gebruik door degene die die ruimte ter beschikking heeft gesteld.

Degene die een in het vorige lid bedoelde bedrijfsruimte in gebruik heeft gegeven of ter
beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie
die ruimte of deel daarvan in gebruik is gegeven of ter beschikking is gesteld.

artikel 3 Belastingobject
Als één ruimte wordt aangemerkt:
a.
een binnen de gemeente gelegen ruimte;
b.

een gedeelte van een in onder a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is bestemd om als
een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
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c.

een samenstel van twee of meer in onder a bedoelde ruimten of in onderdeel b bedoelde
gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden
beoordeeld, bij elkaar behoren;

d.

het binnen de gemeente gelegen deel van een in onder a bedoelde ruimte, van een in onderdeel
b bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel c bedoeld samenstel.

artikel 4 Maatstaf van heffing
1.
De heffingsmaatstaf is de waarde die aan de ruimte dient te worden toegekend indien de volle
en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de
ruimte in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou
kunnen nem en.
2.

In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een bedrijfsruimte, met
uitzondering van ruimten die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet
1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, bepaald op de vervangi ngswaarde
indien dit leidt tot een hogere waarde dan die ingevolge het eerste lid. Bij de berekening van de
vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:
a.

de aard en de bestemming van de ruimte;

b.

de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische en functionele veroudering
waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen.

3.

In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een ruimte in aanbouw bepaald op
de vervangingswaarde, bedoeld in het tweede lid. Onder een ruimte in aanbouw wordt verstaan
een roerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een bouwvergunning in de zin van de
Woningwet is afgegeven en die door bouw nog niet geschikt is voor gebruik overeenkomstig de
beoogde bestemming.

4.

In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een woonruimte die deel uitmaakt
van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de
voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928,
bepaald met inachtneming van een vooronderstelde verplichting om het landgoed gedurende
een tijdvak van 25 jaren als zodanig in stand te houden en geen opgaand hout te vellen anders
dan volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is. Ruimten die
dienstbaar zijn aan de woonruimte worden geacht deel uit te maken van die woonruimte.

5.

Met betrekking tot een ruimte als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel d, wordt de waarde
gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden toegekend aan de gehele
ruimte.

artikel 5 Vrijstellingen
1. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking
gelaten, de waarde van:
a.

glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van
gewassen, voor zover de ondergrond ervan bestaat uit cultuurgrond die bedrijfsmatig
wordt geëxploiteerd ten behoeve van de land- of bosbouw. Onder cultuurgrond wordt
mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die
bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de
ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

b.

ruimten die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden
van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander
met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning;
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c.

ruimten ten behoeve van waterverdedigings - en waterbeheersingswerken die worden
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen,
een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning;

d.

ruimten die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen,
een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning;

e.

werktuigen die van een ruimte kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging
van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als ruimten
zijn aan te merken;

f.

bedrijfsruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst
van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige bedrijfsruimten die
bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs.

2.

De vrijstelling met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel f, bedoelde bedrijfsruimten geldt niet
voor de eigenarenbelasting zover de gemeente van die ruimten niet het genot heeft krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht.

3.

In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de bedrijfsruimten die
in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

artikel 6 Waardepeildatum
1.
De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op de waardepeildatum heeft
naar de staat waarin de ruimte op die datum verkeert.
2.

De waardepeildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt
bepaald.

3.

Indien een ruimte in het kalenderjaar voorafgaande aan het begin van het kalenderjaar waarvoor
de waarde wordt bepaald:
a.

opgaat in een andere ruimte dan wel in meer ruimten, of

b.

wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietigin g,
hetzij verandering van bestemming, of

c.

een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de
ruimte geldende, bijzondere omstandigheid, wordt, in afwijking van het eerste lid, de
waarde bepaald naar de staat van die ruimte bij het begin van het kalenderjaar.

artikel 7 Belastingtarieven
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt
voor:
a. de gebruikersbelasting voor roerende zaken die niet in hoofdzaak tot woningen die nen 0,2147%;
b. bij de eigenarenbelasting
1. voor roerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
0,1090%;
2. voor roerende zaken die niet in hoofdzaak tot woningen dienen
0,2673%.
artikel 8 Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.
artikel 9 Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee
maanden later.
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2.

In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer
is dan € 75,-, doch minder is dan € 5.000,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel
van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten
worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening
van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde
termijnen.

artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten.
artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De "Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2017” vastgesteld bij
raadsbesluit van 24 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op
de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4.

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening belastingen op roerende woon - en
bedrijfsruimten 2018”.

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op artikel 226 van de Gemeentewet
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,
F.C. Dales

artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond
binnen de gemeente.
artikel 2 Belastingplicht
1.
Belastingplichtig is de houder van een hond.
2.

Als houder wordt aangemerkt degene die, onder welke titel da n ook, een hond onder zich heeft,
tenzij blijkt dat een ander de houder is.

3.

Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden
van een hond door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde
gemeenteambtenaar, aan te wijzen lid van dat huishouden.

artikel 3 Vrijstellingen
1.
In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes
bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen,
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dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is
aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren.
2.

De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:
a.

die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een
blind persoon worden gehouden;

b.

die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een
gehandicapt persoon worden gehouden;

c.

die verblijven in een hondenasiel;

d.

die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als
bedoeld in artikel 3.7, eerde lid van het Besluit houden van dieren.;

e.

die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond word en
gehouden;

f.

waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente is én de hond korter dan 6 weken
per jaar in de gemeente vertoeft;

g.

die eigendom van de regionale politie zijn en gebruikt worden voor politiedoeleinden.

artikel 4 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.
artikel 5 Belastingtarief
1.
De belasting bedraagt per belastingjaar:
a.

voor de eerste hond

€

80,94

b.

voor een tweede hond van dezelfde houder

€ 102,49

c.

voor iedere hond boven het aantal van twee

€ 115,13

2.

In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in een kennel
€ 567,27
Voor de
toepassing van de vorige volzin wordt onder kennel verstaan een inrichting als bedoeld in artikel
3.7, eerste lid, van de het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van
honden voor de verkoop of aflevering van nakomelingen.

3.

Het tweede lid blijft buiten toepassing als belastingplichtige schriftelijk verzoekt de verschuldigde
belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden indien blijkt dat dit bedrag lager is dan
het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag.

artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
artikel 7 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsbelang
1.
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang
van de belastingplicht.
2.

Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop
van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting ter zake van
het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de vo or dat
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jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht respectievelijk
de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.
3.

Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de
loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de
belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle
kalendermaanden overblijven.

artikel 9 Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee
maanden later.
2.

In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer
is dan € 75,-, doch minder is dan € 5.000,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel
van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten
worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening
van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde
termijnen.

artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de hondenbelasting.
artikel 11 Kwijtschelding
Kwijtschelding wordt verleend aan natuurlijke personen voor het houden van de eerste hond. Geen
kwijtschelding wordt verleend aan natuurlijke personen voor het houden van een tweede of volgende
hond(en). Tevens wordt geen kwijtschelding verleend aan niet-natuurlijke personen die bedrijfsmatig honden
houden.
artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1.
De "Verordening hondenbelasting 2017", vastgesteld bij raadsbesluit van
24
november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van
ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die
zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening hondenbelasting 2018".

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op artikel 228a van de Gemeentewet
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
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De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,
F.C. Dales

artikel 1 Begripsomschrijvingen
De verordenring verstaat onder:
a.
Perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;
b.

Gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling,
verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in
beheer of in onderhoud bij de gemeente;

c.

Water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater;

d.

IBA: Individuele Behandeling Afvalwater.

artikel 2 Aard van de belasting
Onder de naam "rioolheffing" worden directe belastingen geheven ter bestrijding van de kosten die voor de
gemeente verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater alsmede
de zuivering van huishoudelijk afvalwater, verder te noemen: rioolheffing afvalwater; en
b.

de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde
hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken, verder te noemen rioolheffing hemel- en grondwater.

artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht
1.
De belasting wordt geheven:
a.

van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom,
bezit of beperkt recht van een perceel, dat direct of indirect is aangesloten op de
gemeentelijke riolering of IBA, verder te noemen: eigenarendeel.; en

b.

van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de g emeentelijke
riolering of IBA wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel.

2.

Met betrekking tot het eigenarendeel, wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als
genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin
van het belastingjaar als zondanig in de basisregistratie kadaster is vermeld,
tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht
is.

3.

Met betrekking tot het gebruikersdeel wordt als gebruiker aan gemerkt:
a.

degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

b.

ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 - voor
gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte in gebruik heeft afgestaan.

artikel 4 Zelfstandige gedeelten
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk
geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven te r zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met
dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als
één perceel worden aangemerkt.
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artikel 5 Maatstaf van heffing rioolheffing afvalwater
De rioolheffing afvalwater wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.
artikel 6 Maatstaf van heffing rioolheffing hemel- en grondwater
De rioolheffing hemel- en grondwaterwater wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.
artikel 7 Belastingtarieven
1.Het tarief voor het eigenarendeel van de rioolheffing afvalwater bedraagt
€ 113,54
2.Het tarief voor het gebruikersdeel van de rioolheffing afvalwater bedraagt
€ 61,40
3. Het tarief voor het eigenarendeel van de rioolheffing hemel - en grondwater
bedraagt
€ 56,77
4. Het tarief voor het gebruikersdeel van de rioolheffing hemel- en grondwater
bedraagt
€ 30,70
artikel 7 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belastingen zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel van de
belastingen, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2.

Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel van de belastingen in
de loop van het belastingjaar aanvangt, is het gebruikersdeel verschuldigd voor zoveel twaalfde
gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van
de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3.

Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel van de belastingen in
de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde
gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar na het einde van de
belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4.

Het derde en vierde lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige reeds een aanslag voor het
gebruikersdeel van de belastingen heeft gekregen, binnen de gemeente verhuist en aldaar een
ander eigendom in gebruik neemt..

artikel 10 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend
op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden
later.
2.

In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is
dan € 75,-, doch minder is dan € 5.000,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden
betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het
aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de rioolheffing.
artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening rioolheffing 2017", vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 2016 wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
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2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmak ing.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening rioolheffing 2018".

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de
Wet milieubeheer
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invorde ring van afvalstoffenheffing 2018
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,
F.C. Dales

artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder “gebruik maken”: gebruik maken in de zin van
artikel 15.33 Wet milieubeheer.
artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit
1. Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33
van de Wet milieubeheer.
2.

De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening wordt geheven naar afzonderlijke grondslagen
geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de
artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen geldt.

artikel 3 Belastingplicht
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar omstandigheden beoordeeld al dan niet
krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien
waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen
van huishoudelijke afvalstoffenheffing geldt.
artikel 4 Belastingtarief
Het afvalstoffenheffing bedraagt per perceel per kalenderjaar:
a. voor een éénpersoonshuishouden, per jaar
€ 291,17
b.

voor een huishouden van meer dan één persoon, per jaar

€ 323,34

artikel 5 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
artikel 6 Wijze van heffing
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.
artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van
de belastingplicht.
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2.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de
aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het
einde van de belastingplicht, nog volle kalenderm aanden overblijven.

4.

Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente
verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

artikel 8 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend
op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden
later.
2.

In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is
dan € 75,-, doch minder is dan € 5.000,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden
betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het
aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de afvalstoffenheffing.
artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening afvalstoffenheffing 2017", vastgesteld bij raadsbesluit van 24 no vember 2016 wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing 2018".

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2018
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van precariobelastin g 2018
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,
F.C. Dales
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artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. dag
: een periode van 24 uur, aanvangende te 0.00 uur, of een gedeelte daarvan;
b.

week

: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

c.

maand : een kalendermaand

d.

jaar

: een kalenderjaar.

artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in
deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
artikel 3 Belastingplicht
1. De precariobelasting wordt geheven, van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven
voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat
voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond zijn.
2.

In afwijking in zoverre van het eerste lid, wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor
het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of di ens rechtsopvolger aangemerkt als
degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of
boven de openbare dienste bestemde gemeentegrond heeft.

artikel 4 Vrijstellingen
De precariobelasting wordt niet geheven er zake van het hebben van:
1. voorwerpen ten behoeve van eigendommen, welke bij de gemeente in gebruik zijn, tenzij
gebruik zijn gegeven aan derden;
2. ten behoeve van het publiek aangebrachte brievenbussen en/of postzegelautomaten;

deze in

3. wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. en van
andere overeenkomstige instellingen;
4. voorwerpen, welke daar ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;
5. voorwerpen ten behoeve van kermisinrichtingen en circussen met hun toebehoren, indien
reeds een
vergoeding voor de ingenomen gemeentegrond aan de gemeente verschuldigd is;
6. voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond en openbaar gemeentewater ,
voor zover
reeds uit andere hoofde een vergoeding voor het gebruik van de
gemeentegrond en gemeentewater is
verschuldigd;
7. voorwerpen, welke ter uitoefening van die publiekrechtelijke taak van de gemeente zijn
aangebracht en/of geplaatst door de gem eente
8. borden tot verhuur of verkoop van onroerende zaken, in het geval deze borden aan de te
verhuren
of te verkopen onroerende zaken zijn bevestigd;
9. buisgeleidingen, dienende voor de afvoer van water en rioolstoffen op de gemeentelijke
riolering;
10. borden, masten, palen, e.d., die in verband met verkiezingen van vertegenwoordigende
lichamen
zijn aangebracht door of namens de gemeente.
11. pilasters, plinten, kozijndorpels, gevelversieringen, bloembakken, goten, goot- of
kroonlijsten,
regenpijpen, balkons en spionnen;
12. rails ten dienste van een openbaar middel van vervoer.
artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze
verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het in deze verordening bepaalde.
Artikel 6 Berekening van de precariobelasting
Bij de berekening van de verschuldigde belasting worden gedeelten van tijdvakken en gedeelten van
afmetingen voor gehele tijdvakken en afmetingen gerekend.
artikel 7 Wijze van heffing
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De belasting wordt geheven door middel van een aanslag, gedagtekende kennisgeving, nota of andere
schriftuur waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.
artikel 8 Ontstaan van de belastingplicht en heffing naar tijdsgelang
1. Indien de in artikel 3, bedoelde belastingplicht aanvangt, is de belasting verschuldigd bij de aanvang
van het kalenderjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2.

Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de
aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3.

Indien de belastingplicht in de loop van het heffingsjaar wordt beëindigd, wordt van de over dat jaar
geheven belasting ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten van een jaar als er nog volle
kalendermaanden overblijven.

4.

Indien het totaalbedrag van de aanslagen minder dan € 4,50 bedraagt, wordt de aanslag niet
opgelegd.

5.

Voor de toepassing van het bepaalde in het vierde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet
verenigde aanslagen precariobelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.
artikel 10 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend
op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden
later.
2.

Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met
een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van
overeenkomstige toepassing voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de
aanslag.

3.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de precariobelasting.
artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening precariobelasting 2017" vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 2016 wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.

De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening precariobelasting 2018”.

Tabel van tarieven als bedoeld in artikel 4 van de verordening regelende de tarieven en voorwaarden
van de precariobelasting 2018.
Bouwwerken
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De belasting bedraagt voor het gebruik ten behoeve van bouwwerken door:materialen, grond, puin, keten,
tenten, loodsen, schaftwagens, containers, rijtuigen, hand - en verkoopwagens werktuigen, stellingen of
steigers en dergelijke ingenomen openbare grond ten dienste van enig bouw -, onderhouds- of sloopwerk,
alsmede voor het verrichten voor andere werkzaamheden:
100.
per m² per maand
€
6,30
110.
per m² per jaar
€
79,15
De belasting bedraagt voor het hebben van een hijskraan, een trechter of ander middel tot laden of lossen
van goederen, per m² in beslag genomen openbare gemeentegrond:
120.
per week
€
2,45
130.
per maand
€
11,35
140.
per jaar
€
138,25
Horeca en nijverheid
De belasting bedraagt voor:
200.
het plaatsen van banken, tafeltjes en stoelen en tochtschermen, alsmede het
hebben van een terras als bedoeld in artikel 7 van de Drank- en
horecavergunning, en overige terrassen indien de ingenomen ruimte niet
meer dan 4 m² bedraagt, per maand
210.
het plaatsen van banken, tafeltjes en stoelen en tochtschermen, per m² per
jaar
220.
vaste tochtschermen, welke gedurende het hele jaar blijven staan, boven het
onder 210 bedoelde bedrag per strekkende meter per jaar
230.
voor elke meerdere m² per maand

€

13,10
€

79,15
€
30,20
€

1,10

Benzinepompinstallaties c.a.
De belasting bedraagt per jaar, naar gelang de voorwerpen zich bevinden op of onder de grond, voor h et
hebben van een benzine- of oliepompinstallatie of dergelijke inrichting, met inbegrip van de daarbij behorende
vulput en geleidingen:
300.
voor een enkele installatie
€
923,75
310.
voor een dubbele installatie
€
1835,25
320.
een mengpomp voor benzine en olie ten behoeve van bromfietsen, voor
zover deze niet is geïncorporeerd in de normale benzine- of oliepompen, als
€
104,65
bedoeld onder 145 of 146
330.
een water- en/of luchtpompinstallatie met inbegrip van de daarbij behorende
geleidingen
€
66,40
340.
een pompheuvel
€
66,40
350.
een vulput en geleidingen, voor zover niet reeds onder 145 of 146 belast
€
29,85
360.
een vulput en geleidingen, niet behorende bij een benzine- of
oliepompinstallatie
€
14,85
370.
een benzine- of olietank of een dergelijke inrichting per m² bij grootste
lengtedoorsnede
€
29,85
Buizen en en/of kokers
De belasting voor het hebben van een buis en/of koker (met uitzondering van die welke ten behoeve van het
transport of distributie van nutsvoorzieningen het gemeenteriool of die bestemd zijn voor de afvoer van huis of hemelwater of fecaliën, bedraagt per jaar:
Wanneer de buis of koker buitenwerks 0,50 meter niet te boven gaat:
400.
tot en met 100 meter, per meter
€
8,40
410.
boven 100 meter tot en met 1000 meter, per 10 meter
8,40
420.
boven 1000 meter, tot en met 2000 meter, per 10 meter
€
5,90
430.
boven 2000 meter voor elke 10 meter meer
€
2,95
Wanneer de buis of koker buitenwerks 0,50 te boven gaat:
440.
tot en met 100 meter, per meter
450.
boven 100 meter tot en met 1000 meter, per 10 meter
460.
boven 1000 meter tot en met 2000 meter, per 10 meter
470.
boven 2000 meter voor elke 10 meter meer

€
€
€
€

12,80
12,80
9,15
4,00

Nutsvoorzieningen
De belasting voor het hebben van een buis, leiding, koker of soortgelijk voorwerp ten behoeve van het
transport van en/ of distributie van nutsvoorzieningen bedraagt:
500.
per strekkende meter per jaar
€
2,35
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Particuliere leiding en dergelijke
De belasting bedraagt voor het hebben van een particulier elektrische of andere leiding, kabel of spreekbuis
(niet zijnde nutsvoorzieningen):
600.
per strekkende meter, per jaar
€
2,35
610.
het hebben van een luidspreker, per jaar
€
29,35
620.
het hebben van een waterpomp of waterkraan, per jaar
€
29,50
630.
het hebben van een meterkastje voor gas of elektriciteit, per jaar (niet voor
€
markt- en standplaatsen)
29,50
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op artikel 224 van de Gemeentewet
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,
F.C. Dales

artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. vakantie-onderkomens:
woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, in
hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie - en andere recreatieve doeleinden;
b.

mobiele kampeeronderkomens:
tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans, strandhuisjes en soortgelijke onderkomens
dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden als verblijf voor
vakantie en andere recreatieve doeleinden;

c.

niet-beroepsmatig verhuurde ruimten:
woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens
of stacaravans, welke niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf voor vakantie en andere
recreatieve doeleinden, doch wel in bepaalde perioden van het jaar voor die doeleinden worden
verhuurd, dan wel te huur aangeboden;

d.

vaste standplaats:
een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende een seizoen of een jaar plaatsen
van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan.

e.

bed & breakfast:
een kleinschalige overnachtings-, en verblijfsaccommodatie gericht op het bieden van de
mogelijkheid tot een toeristisch kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt aan maximaal 4
gasten binnen de bebouwde kom en maximaal 8 gasten buiten de bebouwde kom.

f.

woning:
een huis, een naar aard en inrichting vergelijkbaar ander onderkomen of een deel van een huis of
een vergelijkbaar onderkomen.

g.

Particulier verhuurde woningen:
een woning die door een particulier ter bes chikking wordt gesteld voor het houden van verblijf met
overnachting tegen een vergoeding in welke vorm dan ook.
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artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam “toeristenbelasting” wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met
overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als
ingezetene met een adres in de gemeente in de gemeente in de basisregistratie personen zijn opgenomen.
artikel 3 Belastingplicht
1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf, als bedoeld in artikel 2.
2.

De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, die verblijf houdt
als bedoeld in artikel 2.

3.

Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die
verblijf houdt als bedoeld in artikel 2..

artikel 4 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake voor het verblijf:
1. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet
Toelating Zorginstellingen;
2.

van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die
rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c,d,f,g,h, van voornoemde wet, en
voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 2 van de Verordening , onder
verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

3.

op vaartuigen voor welk verblijf watertoeristenbelasting is verschuldigd.

artikel 5 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen
wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.
artikel 6 Belastingtarief
het tarief bedraagt per overnachting

€ 1,05

artikel 7 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend
op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden
later.
2.

Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met
een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van
overeenkomstige toepassing voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelli ng van de
aanslag.

3.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de toeristenbelasting.
artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.
artikel 12 Aanmeldingsplicht
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De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in
werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan
de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, als b edoeld in
artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d van de Gemeentewet.
artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening toeristenbelasting 2017", vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 2016, wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.

De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening toeristenbelasting 2018".

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op artikel 224 van de Gemeentewet
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,

F.C. Dales
artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
h. vakantie-onderkomens:
woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, in
hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie - en andere recreatieve doeleinden;
i.

mobiele kampeeronderkomens:
tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans, strandhuisjes en soortgelijke onderkomens
dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden als verblijf voor
vakantie en andere recreatieve doeleinden;

j.

niet-beroepsmatig verhuurde ruimten:
woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens
of stacaravans, welke niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf voor vakantie en andere
recreatieve doeleinden, doch wel in bepaalde perioden van het jaar voor die doeleinden worden
verhuurd, dan wel te huur aangeboden;

k.

vaste standplaats:
een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende een seizoen of een jaar plaatsen
van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan.

l.

bed & breakfast:
een kleinschalige overnachtings-, en verblijfsaccommodatie gericht op het bieden van de
mogelijkheid tot een toeristisch kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt aan maximaal 4
gasten binnen de bebouwde kom en maximaal 8 gasten buiten de bebouwde kom.
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m. woning:
een huis, een naar aard en inrichting vergelijkbaar ander onderkomen of een deel van een huis of
een vergelijkbaar onderkomen.
n.

Particulier verhuurde woningen:
een woning die door een particulier ter beschikking wordt gesteld voor het houden van verblijf met
overnachting tegen een vergoeding in welke vorm dan ook.

artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam “toeristenbelasting” wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met
overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als
ingezetene met een adres in de gemeente in de gemeente in de basisregistratie personen zijn opgenomen.
artikel 3 Belastingplicht
4. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf, als bedoeld in artikel 2.
5.

De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, die verblijf houdt
als bedoeld in artikel 2.

6.

Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die
verblijf houdt als bedoeld in artikel 2..

artikel 4 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake voor het verblijf:
4. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet
Toelating Zorginstellingen;
5.

van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die
rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c,d,f,g,h, van voornoemde wet, en
voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 2 van de Verordening , onder
verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

6.

op vaartuigen voor welk verblijf watertoeristenbelasting is verschuldigd.

artikel 5 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen
wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.
artikel 6 Belastingtarief
het tarief bedraagt per overnachting
1,05

€

artikel 7 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
artikel 9 Termijnen van betaling
4. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend
op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden
later.
5.

Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met
een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van
overeenkomstige toepassing voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de
aanslag.

6.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande lede n gestelde termijnen.
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artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de toeristenbelasting.
artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.
artikel 12 Aanmeldingsplicht
De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in
werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan
de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, als bedoeld in
artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d van de Gemeentewet.
artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
5. De "Verordening toeristenbelasting 2017", vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 20 16, wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
6.

De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

7.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

8.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening toeristenbelasting 2018".

Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 20 18
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op artikel 224 van de Gemeentewet
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelastin g 2018
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,

F.C. Dales
artikel 1 Begripsomschrijvingen
De verordening verstaat onder:
vaartuig:
een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie of andere
recreatieve doeleinden;
lengte:
de lengte over alles;
vaste ligplaats: de ligplaats die naar plaatselijk gebruik, zulks ter beoordeling van het college van
burgemeester en wethouders, is bestemd voor het regelmatig afmeren of ter anker leggen van een zelfde
vaartuig gedurende een periode van ten minste een maand;
etmaal:
een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangend om 10.00 uur;
maand:
een aaneengesloten tijdvak van 30 etmalen;
seizoen:
het tijdvak van 1 april tot en met 31 oktober;
kapitein:
de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt.
artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam watertoeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van ve rblijf op
vaartuigen, die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook,
door personen die niet als ingezetene in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
artikel 3 Belastingplicht
1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 door het ter
beschikking stellen van ligplaatsen of vaartuigen.
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2.

De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als
bedoeld in artikel 2.

3.

Als er geen persoon is aan te wijzen, die gelegenheid biedt tot verblijf, is belastingplichtig:
- de schipper
- de eigenaar of de gebruiker van een vaartuig, of
- degene die werkelijk verblijf houdt aan boord van een dergelijke vaartuig.

artikel 4 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:
1.
door degenen die verblijf houden aan boord van:
a.

een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van
gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden;

b.

kano's, roei- en volgboten;

c.

motor- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4 meter;

d.

een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke watergebied
bevindt;

2.

waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting;

3.

van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die
rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c,d,f,g,h, van voornoemde wet, en
voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de
Verordening , onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

artikel 5 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal verblijven in het belastingtijdvak. Het aantal verblijven wordt
gesteld op de som van het aantal etmalen dat elke in artikel 2 bedoelde persoon verblijf heeft gehouden. Voor
de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een etmaal voor een vol etmaa l gerekend.
artikel 6 Belastingtarief
De belasting bedraagt per persoon per etmaal € 1,05
artikel 7 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
artikel 8 Wijze van belastingheffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend
op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden
later.
2.

Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met
een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is h et eerste lid van
overeenkomstige toepassing voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de
aanslag.

3.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
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Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de watertoeristenbelasting.
artikel 11 Verblijfregister c.q. kwitantieblok
1. De belastingplichtige is verplicht, gehouden per belastingtijdvak een verblijfregister bij te houden.
2.

Het verblijfregister bevat met betrekking tot ieder aan wie tegen vergoeding gelegenheid tot verblijf
wordt geboden tenminste de volgende gegevens:
naam, leeftijd en woonplaats;
datum van aankomst en vertrek;
het aantal etmalen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.

artikel 12 Aanmeldingsplicht
De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in
werking treden van deze verordening gelegenheid tot verblijf verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de
door het college van burgemeester en wethouders daartoe aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in
artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.
artikel 13 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.
artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel
1.

De "Verordening watertoeristenbelasting 2017", vastgesteld bij raadsbesluit van
24
november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang
van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor
die datum hebben voorgedaan.

2.

De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening watertoeristenbelasting 2018".
Verordening op de heffing en invordering van leges 2018
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel
b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,
F.C. Dales

artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. dag:
de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele
dag wordt aangemerkt;
b. week:
een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c. maand:
het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalendermaand tot en met de (n -1) e
dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een
kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de kalendermaand altijd de
laatste dag van de maand februari is;;
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d. jaar:

het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n -1) e dag in
het volgende kalenderjaar;
e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.
artikel 2 Belastbaar feit
1. Onder de naam ‘leges ’ worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse
identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse
identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar
nog niet heeft bereikt, is overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse
identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.
artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument,
dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.
artikel 4 Vrijstellingen
Leges wordt niet geheven voor:
1.
Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
2.

Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos
moeten worden verleend;

3.

beschikkingen ter zake van plaatselijke belastingen;

4.

verklaringen, beschikkingen of afschriften daarvan, in verband me t aanstelling, benoeming,
bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging
hiervan, betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

5.

het verstrekken van het raadsvoorstel en het vers lag van de handelingen van de gemeenteraad
aan:
a.

plaatselijke afdelingen van politieke partijen en aan plaatselijke politieke groeperingen
in de zin van de Kieswet, indien daarvan één of meer leden zitting hebben in de raad
van deze gemeente;

b.

plaatselijke afdelingen of regionale afdelingen waartoe deze gemeente behoort, van
politieke partijen, die niet in de raad van deze gemeente, doch wel in de Staten Generaal of in de Provinciale Staten van Noord-Holland zijn vertegenwoordigd en die
verstrekking schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders hebben
aangevraagd;

c.

plaatselijke politieke groeperingen in de zin van de Kieswet, niet vallende onder a of b
die de verstrekking schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders hebben
aangevraagd en bij hun aanvraag een lijst hebben overgelegd met de namen en
handtekeningen van ten minste vijfentwintig, in deze gemeente wonende,
kiesgerechtigde leden;
deze aanvraag moet tijdig voor de aanvang van elk kalenderjaar worden herhaald;

6.

het verstrekken van de raadsagenda, alsmede van andere, door de voorzitter van de raad
aangewezen raadsvoorstellen aan de bezoekers van de vergadering van de raad.

7.

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning
als bedoeld in artikel 2:17 van de APV en/of een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.1.1
van de Brandbeveiligingsverordening, indien de vergunning wordt aangevraagd ten behoeve van
niet-commerciële, van groot maatschappelijk belang zijnde activiteiten, gericht op de inwoners
van Velsen en die gratis toegankelijk zijn.

artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
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1.

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel..

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit
als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis - en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen
die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van ee n
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het
kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit
strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis - en
herstelwet.

3.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid
als een volle eenheid aangemerkt.

artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het
gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving
aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
artikel 7 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald
ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

2.

a.

mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b.

schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in
geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de
kennisgeving.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.
artikel 9 Vermindering of teruggaaf
1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening
behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot
die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
a.
van zuiver redactionele aard zijn;
b.

een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving, die in werking treedt binnen
drie maanden na officiële bekendmaking van de inwerkintreding ervan in het Staatsblad
of Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de
tarieventabel betreft:
1.

onderdeel 1.1.14 (akten burgerlijke stand);

2.

hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3.

hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4.

hoofdstuk 9 (overige publiekszaken);

5.

hoofdstuk 16 (kansspelen);
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een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze
verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en
invordering van de leges.
artikel 12 Overgangsbepaling
1. De "Legesverordening 2017" vastgesteld bij raadsbesluit van 2 4 november 2016, sedertdien
gewijzigd met ingang van de in het artikel 13 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing,
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum
hebben voorgedaan.
2.

Indien de datum van inwerkingtreding van de verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid,
opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening
gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing
van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

artikel 13 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking
2. De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2018 .
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2018”.
Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018
Indeling tarieventabel
Titel 1
Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1
Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2
Reisdocumenten
Hoofdstuk 3
Rijbewijzen
Hoofdstuk 4
Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Hoofdstuk 5
(Gereserveerd/ Verstrekkingen uit het Kiezersregister)
Hoofdstuk 6
(Gereserveerd/ Verstrekkingen op grond van Wet bescherming
persoonsgegevens)
Hoofdstuk 7
Bestuursstukken
Hoofdstuk 8
Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 9
Overige publiekszaken
Hoofdstuk 10
(Gereserveerd/ Gemeentearchief)
Hoofdstuk 11
Huisvestingswet
Hoofdstuk 12
Leegstandwet
Hoofdstuk 13
(Gereserveerd/ Gemeentegarantie)
Hoofdstuk 14
(Gereserveerd/ Marktstandplaatsen)
Hoofdstuk 15
(Gereserveerd/ Winkeltijdenwet)
Hoofdstuk 16
Kansspelen
Hoofdstuk 17
Kinderopvang
Hoofdstuk 18
Telecommunicatie/ Nutsbedrijven
Hoofdstuk 19
Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 20
Diversen
Titel 2
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Begripsomschrijvingen
Principeaanvraag (Vooroverleg Wabo)
Omgevingsvergunning
(Gereserveerd/ Vermindering)
Teruggaaf
Intrekking omgevingsvergunning
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Sloopmeldingen
In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3
Hoofdstuk 1

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Horeca
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Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7

Organiseren evenementen of markten
Prostitutiebedrijven
(Gereserveerd) Splitsingsvergunning woonruimte
(Gereserveerd) Leefmilieuverordening
Brandbeveiligingsverordening
In deze titel genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

1.1.1

In het Gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, inbegrepen de leges voor het
afgeven van een trouwboekje

1.1.2

€

334,60

€

153,00

755,50

In een bijzonder huis als bedoeld in art. 64, boek I van het Burgerlijk Wetboek het
in 17.1.1 genoemde bedrag verhoogd met 25%

1.1.3

Maandag tot en met woensdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur, bescheiden
ceremonie, zonder toespraak, inbegrepen de leges wegens het afgeven van e en
trouwboekje, op:

1.1.4

De leges bedragen voor een huwelijk, dan wel het aangaan van een verbintenis tot
partnerschap, inbegrepen de leges wegens het afgeven van een trouwboekje, op
locatie:

1.1.4.1

Maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur

€

1.1.4.2

Maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 uur en 22.00 uur

€ 1.040,00

1.1.4.3

Zaterdag tussen 09.00 uur en 22.00 uur

€ 1.170,00

1.1.4.4

Voor het beschikbaar stellen van een gemeentegetuige, per getuige

€

25,35
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1.1.4.5

Op andere dagen/tijdstippen dan vermeld in de artikelen 1.1.4.1 t/m 1.1.4.4 (alleen
bij goedkeuring)

1.1.5

€ 1.353,00

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen
afspelen van een CD ter gelegenheid van een huwelijksvoltrekking in het
Gemeentehuis

1.1.6

€

25,35

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het
verstrekken van een:

1.1.6.1

Trouwboekje bij kosteloze huwelijksvoltrekking

€

25,35

1.1.6.2

Duplicaattrouwboekje

€

25,35

1.1.6.3

Afgeven van een internationaal uittreksel of een uittreksel BRP ten behoeve van

€

13,00

een huwelijk/partnerschap
1.1.7

Gekalligrafeerd trouwboekje/ partnerschapboekje

€

19,00

1.1.8

Gekalligrafeerde bijschrijving kind in trouwboekje/partnerschapboekje

€

12,70

1.1.9

De leges bedragen voor het omzetten van huwelijk naar partnerschap of van
€

64,25

€

28,00

€

86,50

€

52,50

partnerschap naar huwelijk

1.1.10

Het tarief voor het wijzigen van een vastgestelde trouw- of registratiedatum c.q.
tijdstip, per opgegeven wijziging
Het tarief voor het annuleren van een vastgestelde trouw- of registratiedatum

1.1.11
De leges bedragen, indien op verzoek van het bruidspaar/partners een ambtenaar
van de burgerlijke stand uit een andere gemeente een huwelijk wil sluiten in de
1.1.12

1.1.13

gemeente Velsen

De leges bedragen voor elke verklaring huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel

€

23,30

49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
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1.1.14

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk
als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals
dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand .

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3

1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve een aanvraag:
van een nationaal paspoort
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt
Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een
nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt
Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet
betreffende de positie van Molukkers als Nederlanders wordt behandeld
(faciliteitenpaspoort):
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
18 jaar
nog niet heeft bereikt
Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt

€ 65,30
€ 52,00

€ 65,30
€ 52,00

€ 65,30
€ 52,00

€ 65,30
€ 52,00

1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.6

1.2.7

Van een Nederlandse identiteitskaart:
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt
Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde
documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag
van
De tarieven zoals genoemd in dit hoofdstuk worden inden de aanvrager niet in
staat is om de aanvraag persoonlijk op het stadhuis te doen of niet in staat is het
aangevraagde document persoonlijk af te halen conform artikel 28 van de
Paspoortwet, uitgezonderd de verpleeghuizen, worden vermeerderd met

€ 51,05
€ 29,05
€ 47,55

€

15,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

1.3.1.1

Afgeven, vernieuwen van een rijbewijs

€

38,80

1.3.1.2

Omwisselen buitenlandse rijbewijzen

€

48,85

1.3.1.3

Verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€

3,30
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1.3.1.4

De leges als bedoeld in 1.3.1.1, waarbij een reeds eerder aan de aanvrager
verstrekt rijbewijs, niet ouder dan 11 jaar na afgifte, moet worden ingeleverd doch
niet wordt ingeleverd worden verhoogd met
€

18,85

€

44,65

bij het afgeven van een rijbewijs als bedoeld in 1.3.1.1, waarbij sprake is van een
1.3.1.5

1.3.1.6

spoedprocedure wordt het tarief 1.3.1.1 vermeerderd met

De leges, waarbij geen identiteitsdocumenten (documenten waarmee in bij de wet
aangewezen gevallen de identiteit van personen kan worden vastgesteld) kunnen
worden overlegd, maar waarbij wel een identiteit dient te worden vastgesteld,
bedragen
€

12,40

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Voor de toepassing van 1.4.1.1 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer
gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.
1.4.1.1

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.1.1.1

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking, zonder abonnement

1.4.1.1.2

Tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekking van gegevens

€

13,20

voor 25 inlichtingen

€

180,50

voor 50 inlichtingen

€

360,00

voor 100 inlichtingen

€

719,00

€

13,20

€

13,20

Gedurende de periode van één jaar:

1.4.1.2

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking zonder abonnement

1.4.1.3

De leges bedragen voor het op aanvraag doornemen van de gemeentelijke
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier
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1.4.1.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van
gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke
basisadministratie

1.4.2

€

2,35

€

228,00

€

228,00

€

20,25

€

7,60

€

99,40

€

99,40

€

17,80

€

150,40

€

66,25

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het
verstrekken van selecties:

1.4.2.1

Per selectie waarbij de BRP wordt geraadpleegd

1.4.2.2

Per selectie waarbij gebruik gemaakt wordt van aan de BRP aangehaakte
gegevens al dan gepaard gaande met raadpleging van de BRP

1.4.3

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het :

1.4.3.1

Afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene,
die in dat stuk wordt bedoeld

1.4.3.2

Afgeven van een verklaring dat een kopie van een officieel document wordt
gewaarmerkt als kopie conform

1.4.4

De leges bedragen voor het in behandeling nemen:

1.4.4.1

Van een aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart

1.4.4.2

Van een aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerplaats

1.4.4.3

Van een aanvraag tot het afgeven van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart/plaats

1.4.4.4

De leges bedragen voor het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats:
-in het geval van een nieuw aan te leggen gehandicaptenparkeerplaats
-in het geval van het wijzigen van een kenteken bij een bestaande
gehandicaptenparkeerplaats

1.4.4.5

De leges bedragen voor het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats

32 / 70

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

1.4.4.6

1.4.5

45,60

€

20,25

€

20,25

De leges bedragen voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerplaats
De leges bedragen voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart,

1.4.4.7

€

waarbij geen herkeuring van de GGD noodzakelijk is

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
verlof tot het:

1.4.5.1

Opgraven en herbegraven dan wel cremeren van een stoffelijk overschot

€

13,20

1.4.5.2

Vervoeren van een stoffelijk overschot (laissez passer)

€

13,20

1.4.6

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
€

6,50

verkrijgen een afschrift als bedoeld in artikel 79, lid 3 van de Wet BRP

Hoofdstuk 5 (Gereserveerd/ Verstrekkingen uit het Kiezersregister)
Hoofdstuk 6 (Gereserveerd/ Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:

1.7.1.1

Een exemplaar van de gemeentebegroting, inclusief bijlagen

€

141,50

1.7.1.2

Een exemplaar van het beleidsdeel van de gemeentebegroting

€

62,00

1.7.1.3

Een exemplaar van het beheersdeel van de gemeentebegroting

€

62,00

1.7.1.4

Een exemplaar van de bijlagen van de gemeentebegroting

€

51,55
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1.7.1.5

Een exemplaar van het gemeenteverslag

1.7.1.6

De rekening van de onder 1.7.1.5 omschreven onderdelen, per bed rukte bladzijde
of een gedeelte daarvan

1.7.1.7

1.7.1.8

0,20

€

34,60

€

62,00

€

0,20

€

0,20

€

6,95

€

0,20

Een exemplaar van andere gemeentelijke verordeningen, per bedrukte bladzijde of

Een exemplaar van de aanvullingen op de onder 1.7.1.7, 1.7.1.8 en 1.7.1.9
genoemde verordeningen, per bedrukte bladzijde of een gedeelte daarvan

1.7.1.11

€

Een exemplaar van de Bouwverordening van de gemeente Velsen (papier of

een gedeelte daarvan

1.7.1.10

105,00

Een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente

diskette)

1.7.1.9

€

De kostprijs van een gemeentelijke verordening, genoemd onder 1.7.1.9 wordt,
indien een tekening/plattegrond is bijgevoegd, verhoogd met de kosten hiervan tot
een maximum van

1.7.1.12

Een tekening/plattegrond bij een verordening of een raadsvoorstel behorende is
niet afzonderlijk verkrijgbaar.

1.7.2

De leges bedragen voor het verstrekken van een kopie van een document per
bladzijde (enkelzijdig dan wel dubbelzijdig bedrukt)

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van:

1.8.1.1

Een vergunning voor elk gebouw waarvoor de vergunning wordt gevraagd

€

21,85

1.8.1.2

Een vergunning tot het plaatsen van containers op gemeentegrond

€

28,75
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1.8.1.3

Een kopie van gegevens uit de gemeentelijke bouw- en woningcartotheek dan wel
van andere gegevens betreffende bouw- en woningaangelegenheden, per
bladzijde (A4-formaat) of een gedeelte daarvan

€
€

0,20
28,85

1.8.1.4

Een kopie van gehele bestemmingsplan, tekst ingebonden als boekwerk

1.8.1.5

Een kopie plankaart (zwart/wit, formaat A4)

€

5,65

1.8.1.6

Een kopie plankaart (kleur, formaat A4, A3, A2)

€

14,30

1.8.1.7

Een kopie plankaart (kleur, formaat A1, AO, AO+)

€

28,85

1.8.1.8

Een kopie van een (bouw)tekening A2

1.8.1.9

Een kopie van een (bouw)tekening A1

€

4,30

1.8.1.10

Een kopie van een (bouw)tekening A0

€

8,80

1.8.1.11

Een kopie van een (bouw)tekening A3

€

1,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om nasporing

€

25,40

€

58,50

€

2,10

(lichten dossiers, ook als dit digitaal wordt gedaan) te doen in de gemeentelijke
bouw- en woningcartotheek dan wel in andere gegevensbestanden betreffende
bouw- en woningaangelegenheden, per adres

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere
beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze paragraaf een tarief is
opgenomen

1.8.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om de
kadastrale stukken te raadplegen:

1.8.4.1.1

voor informatie, zowel mondelinge als schriftelijke, verstrekt over een hypothecair
bericht/ uittreksel, per object

€

18,60
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1.8.4.1.2

voor informatie, zowel mondelinge als schriftelijke, verstrekt over een kada straal
bericht/ uittreksel, per object

1.8.4.1.3

1.8.4.1.4

1.8.4.2

€

18,60

€

18,60

€

18,60

€

18,60

€

0,20

voor informatie, zowel mondelinge als schriftelijke, verstrekt over een kadastraal
bericht/ uittreksel persoon, per object

voor informatie, zowel mondelinge als schriftelijke, verstrekt over een
uittreksel kadastrale kaart

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit de gemeentelijke beperkingen
administratie

1.8.4.3

Overige Geo-informatie

1.8.4.4

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

1.8.4.5

Geometrie

1.8.4.6

Statistische gegevens

1.8.4.7

De leges bedragen voor het verstrekken van kopieën uit het kadaster, per bedrukte
bladzijde of gedeelte daarvan, enkelzijdig, dan wel dubbelzijdig bedrukt

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen:

1.9.1

Een verklaring omtrent het gedrag

€

41,35

1.9.2

Een bewijs van in leven

€

13,20

1.9.3

Een legalisatie van een handtekening

€

13,20

Hoofdstuk 10 (Gereserveerd Gemeentearchief)
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Hoofdstuk 11 Huisvestigingswet
1.11

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een huisvestigingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van
de Huisvestigingswet 2014
€

11,30

€

79,10

Hoofdstuk 12 Leegstandswet
1,12.

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning bedoeld in artikel 15, eerste lid van de
Leegstandswet

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande
woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid van de Leegstandswet

€
1.12.2

79,10

Indien aanvragen gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde
gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de leges
slechte eenmaal geheven. (Dit geldt ook als het gaat om een geheel van
huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen
worden ingediend).

Hoofdstuk 13 (Gereserveerd/ Gemeentegarantie)
Hoofdstuk 14 (Gereserveerd/ Marktstandplaatsen)
Hoofdstuk 15 (Gereserveerd/ Winkeltijdenwet)

Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet
op de kansspelen:
1.16.1.1
Voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€

56,50
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1.16.1.2
1.16.1.3
1.16.1.4
1.16.2

1.16.3

1.16.4

1.16.5

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor
de eerste kansspelautomaat
en voor ieder volgende kansspelautomaat
Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geld voor een periode van meer
dan vier jaar of voor onbepaalde tijd
Voor twee of meer kansspelautomaten welke vergunning geldt voor een periode
van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd voor de eerste kansspelautomaat en
voor iedere volgende kansspelautomaat
De subonderdelen 1.16.1.1. en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing,
indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer
dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar
genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de
vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de
kansspelen (loterijvergunning)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een
speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:31 van de Algemene plaatselijke
verordening (APV)
Het tarief bedraagt voor het wijzigen van gegevens van beheerder(s) in een
bestaande vergunning

€
€

56,50
34,00

€

226,50

€

136,00

€

25,50

€

289,20

€

56,50

Hoofdstuk 17 Kinderopvang
1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie
in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor een
kindercentrum, gastouderbureau resp. peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 1.45
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

1.17.2

€

370,00

€

370,00

€

150,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie
in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor een gastouder
als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen
Indien het verzoek tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en

1.17.3

Peuterspeelzalen wordt ingetrokken of onvolledig verklaard, voordat de wettelijk
verplichte inspectie door de GGD heeft plaatsgehad bedraagt het tarief
Indien het verzoek tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen wordt ingetrokken voordat de wettelijke verplichte inspectie op
locatie door de GGD heeft plaatsgehad, maar de inspectie op papi er al is
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1.17.4

uitgevoerd, bedraagt het tarief
Het tarief bedraagt voor het in het behandeling nemen van een verzoek tot
registratie van een wijziging waarbij de inspectie van de GGD nodig is

€

300,00

€

300,00

1.17.5

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie/ Nutsbedrijven
1.18.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een melding in verband
met het verkrijgen van instemming over tijdstip, plaats en wrkwijze van uitvoering
van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de
Telecommunicatiewet

1.18.2

€

292,55

€

292,55

€

292,55

€

116,75

De leges bedragen het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van:

1.18.2.1

Een opbreekvergunning voor nutsbedrijven, voor ieder gemeld werk

1.18.2.2

Een vergunning als gevolg van de ingebruikname van de openbare weg, per
vergunning

1.18.3

Het in 1.18.1 en 1.18.2 genoemde bedrag wordt

1.18.3.1

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente,
andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk,
verhoogd met
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1.18.3.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel
plaatsvindt, verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandelin g
nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een
begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is
opgesteld.

1.18.4

Indien een begroting als bedoeld in artikel 1.18.3.2 is uitgebracht, wordt een
melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de
begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde
werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 19 Verkeer en Vervoer
1.19.1

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een ontheffing voor het op
het strand hebben, brengen van of rijden met een motorvoertuig, per motorvoertuig
€

1.19.2.

79,10

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Wet aanvullende
regels veiligheid wegtunnels (openstellingsvergunning tunnel
€150.000,00

1.19.3

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging
van een vergunning als bedoel n artikel 8a van de Wet aanvullende regels
veiligheid wegtunnels (openstellingsvergunning tunnel)
€100.000,00

Hoofdstuk 20 Diversen
1.20.1

De leges bedragen ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een filmvergunning als bedoeld in artikel 2:12 APV

€

145,20
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1.20.2

De leges bedragen ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een standplaatsvergunning
a. met een looptijd van één week óf gedeelte daarvan, dan wel het
aanpassen/ wijzigen van de standplaatsvergunning

€

28,85

€

79,10

€

179,20

b. met een looptijd van één kalenderjaar of gedeelte daarvan
(seizoensplek)
c. met een looptijd meer dan één kalenderjaar tot maximaal vijf jaar

1.20.3

De leges bedragen ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van een beschikking op een aanvraag om een vergunning of
ontheffing, gevorderd krachtens een gemeentelijke verordening of andere
rechtsregels, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze verordening of in
een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere
rechtsregels zijn genoemd, per beschikking

€

1.20.4

79,10

De leges bedragen ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag of
verzoek tot administratief wijzigen of verstrekken van een kopie van een
beschikking op een aanvraag, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze
verordening of in een anders belastingverordening dan el in andere rechtsregels
zijn genoemd
€

25,85
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
2.1.1.1
aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste
lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012,
1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming
van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken
of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden
wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde
in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of
werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;
2.1.1.2
bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid,
van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en
van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of
voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief
omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit
normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder
bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou
moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de
aanvraag betrekking heeft;
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.2

Sloopkosten :gereserveerd
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben
dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
2.1.3
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven
en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander
wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk
voorschrift bedoeld.
Hoofdstuk 2 Principeaanvraag (vooroverleg Wabo)
2.2.1
Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeaanvraag om een
omgevingsvergunning bedraagt
2.2.2
Het tarief voor het in behandeling nemen van een initiatief Ruimte om een
omgevingsvergunning bedraagt
2.2.3
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot;
2.2.4
Het voorleggen van een bouwvoornemen aan de commissie Stedelijk Schoon
voordat sprake is van een aanvraag
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leg es
voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of
gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de
verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag
moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het
bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de
vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een
legesbedrag worden gevorderd.
2.3.1

2.3.1.1
2.3.1.2

Bouwactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde
activiteiten:
indien de bouwkosten minder dan € 225.000,00 bedragen:
van de bouwkosten met een minimum van
indien de bouwkosten € 225.000,00 of meer bedragen
vermeerderd met 2,5% over het bedrag waarmee de bouwkosten
€
225.000,00 te boven gaan. Het maximumbedrag voor deze leges bedraagt €

€

400,00

€ 1.600,00
€

78,60

3,1%
€ 53,40
€6.975,00
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2.3.1.3

2.3.1.4

2.3.1.5

2.3.1.6

2.3.1.7

2.3.1.8

1.000.000,00.
Indien voor de aanvraag van een omgevingsvergunning advies moet worden
ingewonnen bij de welstandscommissie, worden de in 2.3.1.1 en 2.3.1.2, 2.3.3,
2.3.4 en 2.3.6 genoemde percentages cq tarieven verhoogd met 0,25% van de
totale bouwsom met dien verstande dat het tarief bedraagt bij een bouwsom tot
€ 20.000,00 € 40,00 en een maximumbedrag van € 2.250,00 geldt.
Extra welstandstoets
Indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag
wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor extra welstandsadvies moet
worden ingewonnen bij de welstandscommissie, worden de in 2.3.1.1 en
2.3.1.2, 2.3.3, 2.3.4 en 2.3.6 genoemde percentages cq tarieven verhoogd met
0,25% van de totale bouwsom met dien verstande dat het tarief bedraagt bij
een bouwsom tot € 20.000,00
€ 40,00 en een maximumbedrag van €
2.250,00 geldt.
Verplicht advies agrarische commissie
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien
krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een
advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld
Achteraf ingediende aanvraag
Indien een aanvraag achteraf wordt ingediend bedraagt het tarief
extra van
de verschuldigde leges, met een maximum aan leges van
Beoordeling aanvullende gegevens
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de
in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen
Brandveiligheidtoets
De leges als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1, onderscheidenlijk 2.3.1.2 worden

€

78,60

50%
€5.000,00

€

78,60

€

0,00

€

5,55

€

11,30

€

22,75

€

51,70

vermeerderd overeenkomstig onderstaande tabel in verband met de door de
brandweer te verrichten brandveiligheidtoets:
bij een bouwsom van € 0,00 tot € 2.268,90
bij een bouwsom van € 2.268,90 tot € 4.537,80
bij een bouwsom van € 4.537,80 tot € 11.344,50
bij een bouwsom van € 11.344,50 tot € 22.689,00
bij een bouwsom van € 22.689,00 tot € 45.378,00
bij een bouwsom van € 45.378,00 tot € 90.756,00
€ 138,25
bij een bouwsom van € 90.756,00 tot € 226.890,00
€ 346,25
bij een bouwsom van € 226.890,00 of meer
€ 981,30
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2.3.2

2.3.2.1
2.3.2.2

2.3.3

2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4
2.3.3.5
2.3.3.6

2.3.3.7

2.3.3.8

2.3.4

2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.3.4.4
2.3.4.5
2.3.4.6

Uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden op
grond van een bestemmingsplan of voorbereidingsbesluit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo , bedraagt
het tarief
indien de bouwkosten minder dan € 225.000,00 bedragen:
van de bouwkosten met een minimum van
indien de bouwkosten € 225.000,00 of meer bedragen
vermeerderd met 2,5% over het bedrag waarmee de bouwkosten
€ 225.000,00 te boven gaan. Het maximumbedrag voor deze leges
bedraagt
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een
bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens
sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,
van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel
2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens
sprake is van de in d ie onderdelen bedoelde activiteiten:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking)
(vervallen)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van exploitatieplan)
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd
is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van nationale regelgeving)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van voorbereidingsbesluit)

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een
bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet
tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de
andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in d ie
onderdelen bedoelde activiteiten:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse afwijking)
(vervallen)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van exploitatieplan)
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in

3,1%
€ 53,40
€6.975,00
€5.000,00

€ 263,95
€ 263,95
€3.824,95

€ 263,95

€ 263,95

€ 263,95

€ 263,95

€ 263,95
€ 263,95
€3.630,00

€ 263,95
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2.3.4.7

2.3.4.8
2.3.5

2.3.6
2.3.6.1

2.3.6.1.1
2.3.6.2

2.3.6.3
2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd
is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt
toegepast (afwijking van nationale regelgeving)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van voorbereidingsbesluit)
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt
het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk
indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of
dorpsgezichten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de
Monumentenverordening Noord Holland 2010 ( artikel 6 tweede lid) of de
Erfgoedverordening Velsen 2016, die verordening aangewezen mon ument,
waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 14, eerste lid, van
die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt
het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in d ie onderdelen bedoelde
activiteiten: :
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een
monument, het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op
een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk
in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Velsen 2016
aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c,
van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die
gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het
tarief
Indien behandeling van de aanvraag voorzien dient te worden van een
deskundig advies wordt het tarief genoemd onder 2.3.6.1 t/m 2.3.6.2 verhoogd
met
Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of
dorpsgezicht
gereserveerd
Aanleggen of veranderen weg
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een
weg waarvoor op grond van een bepaling in een of de Algemene plaatselijke
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief
Uitweg/inrit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de
gewijzigde Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 2009 een
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e,
van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 263,95

€ 263,95
€ 263,95

€ 916,00

€ 146,00

€
146,00

€ 448,95

€

79,10

€

79,10

Kappen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
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vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in
een provinciale verordening of artikel 4.13 van de gewijzigde Algemene
plaatselijke verordening gemeente Vels en 2009 een vergunning of ontheffing is
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt
het tarief
2.3.11

2.3.11.1
2.3.11.2

2.3.12
2.3.12.1

2.3.12.2

2.3.13

2.3.14

2.3.14.1
2.3.14.2

2.3.14.2.1
2.3.14.2.2
2.3.15

2.3.15.1

2.3.15.2

2.3.16

2.3.16.1
2.3.16.2

Opslag van roerende zaken
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de
opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie waarvoor
op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief
indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo
indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker
van een onroerende zaak toes taan of gedogen dat daar roerende zaken
worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo
Projecten of handelingen in het kader van de
Wet natuurbescherming
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het
natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of
planten, als bedoeld in de Wet Natuurbescherming bedraagt het tarief
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en
soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
aangewezen gebied als bedoeld de Wet natuurbescherming

€

79,10

€

79,10

€

79,10
€

79,10

€ 263,95

€ 263,95

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
handeling waarvoor op grond van de Wet Natuurbescherming ontheffing nodig
is, bedraagt het tarief

€ 263,95

Andere activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande
onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief
behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of
waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed
kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid,
van de Wabo, bedraagt het tarief:
als het een gemeentelijke verordening betreft
als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 263,95

€ 263,95
€ 263,95

Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen
plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het
tarief:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste
fase betrekking heeft;
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de
tweede fase betrekking heeft.
Beoordeling bodemrapport
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat
onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:
voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport
voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 263,95
€ 263,95
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2.3.17

2.3.18
2.3.18.1

2.3.18.1.1

Advies
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen
bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of
het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning

€ 263,95

Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van
bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen
moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als
bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:
indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 263,95
indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven
€ 263,95
Hoofdstuk 4 (Gereserveerd/ Vermindering)
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, vellen houtopstand, strijdig planologisch
gebruik
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, vellen
houtopstand, strijdig planologisch gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.1,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.10 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is
genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de
leges. De teruggaaf op verzoek bedraagt:
2.5.1.1
indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in
behandeling nemen ervan, wordt het tarief verminderd tot
79,10
2.3.18.1.2

2.5.1.2

2.5.1.3

2.5.2

2.5.3

2.5.3.1

2.5.3.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in
behandeling nemen ervan en vóór het beslissen erop
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges;
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en vóór het beslissen erop, na
het in behandeling nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges.
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, vellen houtopstand, strijdig planologisch
gebruik
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, vellen
houtopstand, strijdig planologisch gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.1,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.10 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder,
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag
is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de
vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges.
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten sloopactiviteiten, vellen houtopstand,
strijdig planologisch gebruik
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, vellen houtopstand,
strijdig planologisch gebruik, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
2.3.4, 2.3.6 en 2.3.10 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van
de leges. De teruggaaf bedraagt
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde
leges.
Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een

€

35%

25%

25%

15%
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vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke
uitspraak.
2.5.4
Minimumbedrag voor teruggaaf
Een bedrag wordt niet teruggegeven, indien dit lager is
2.5.5
Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen b edenkingen
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt
geen teruggaaf verleend.
2.5.6
Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 en 2.3.11,
buiten behandeling wordt gesteld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel
van de leges. De teruggaaf bedraagt
2.5.7
Teruggaaf als gevolg van indiening aanvraag omgevingsvergunning volgend op
principeaanvraag(vooroverleg Wab o).
Indien binnen twee jaar na een positieve beoordeling van een principeaanvraag
(vooroverleg) als bedoeld in hoofdstuk 2, een aanvraag voor
omgevingsvergunning is ingediend waarop de eerstgenoemde aanvraag
betrekking heeft, bestaat aanspraak op teruggaaf van de ter zake van de
principeaanvraag geheven leges op verzoek van de aanvrager.
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
2.6
Het tarief b edraagt voor het in b ehandeling nemen van een aanvraag tot gehele of
gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als b edoeld in artikel 2.33,
tweede lid, onder b , van de Wab o, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
gereserveerd
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.8.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de
Wet ruimtelijke ordening
2.8.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, o nder a
en b, van de Wet ruimtelijke ordening
Hoofdstuk 9 Sloopmelding
2.9
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als
bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking
2.10.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
andere, in deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder

€

79,10

50%

€

0,00

€ 3.630,00
€

263,95

€

0,00

€

79,10

€

483,70

€

241,85

€

79,10

€

293,20

Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1
De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van:
3.1.1.1
Een vergunning als gevolg van artikel 3 van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964,
386) met een maximum van drie leidinggevenden
3.1.1.2
Het bijschrijven van de gegevens van leidinggevende tot maximaal drie personen
in een bestaande vergunning als gevolg van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet
en voor elke volgende bijschrijving van de gegevens van een leidinggevende, per
leidinggevende
1.1.3
Een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf ingevolge artikel
2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
3.1.1.4
De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter
verkrijging van een ontheffing als gevolg van artikel 35, Drank en Horecawet
3.1.1.5
De leges bedragen voor het bijschrijven van een terras op een Drank- en
Horecawetvergunning

€
€

85,25
241,85
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Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
3.2.1

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
vergunning voor het houden van een evenement en/of vermakelijkheid, waarbij
geen entree wordt geheven op of aan de openbare weg, openbare pla ats en/of
strand met bezoekers en/of deelnemers van:
minder dan 500
van 500 tot 5.000
€

29,70

€

94,20

€

690,85

€

1.381,80

€

5.531,00

€

29,70

€

94,20

€

1.141,45

€

2.303,05

€

9.212,80

€

59,20

€

79,30

van 5.000 tot 10.000
van 10.000 tot 25.000
meer dan 25.000

3.2.2

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
vergunning voor het houden van een evenement en/of vermakelijkheid, waarbij
entree wordt geheven op of aan de openbare weg, openbare plaats en/of strand
met bezoekers en/of deelnemers van:
minder dan 500
van 500 tot 5.000
van 5.000 tot 10.000
van 10.000 tot 25.000
meer dan 25.000

3.2.3

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afgeven van een verklaring van geen bezwaar

3.2.4

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afgeven van een aanstellingsbesluit “verkeersreglement evenementen”
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Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3.1.1

Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan een prostitutiebedrijf
waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop,
seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub al dan niet in combinatie met
elkaar.

3.3.1.2

Onder een escortbedrijf wordt verstaan de natuurlijke persoon, groep van personen
of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was,
prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt
uitgeoefend.

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van:

3.3.2.1

Een vergunning voor het exploiteren van een bestaande seksinrichting

€

464,60

3.3.2.2

Een vergunning voor het exploiteren van een nieuw op te richten seksinrichting

€

579,80

3.3.2.3

Een vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf

€

379,20

Hoofdstuk 4 Gereserveerd (Splitsingsvergunning woonruimte)
Hoofdstuk 5 Gereserveerd (Leefmilieuverordening)

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening
Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid
3.6.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor een
inrichting als bedoeld in artikel 2.1.1 lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening van
de gemeente Velsen, per aanvraag
Indien het een vergunning betreft van tijdelijke aard (maximaal 31 dagen) geldt het
€

253,05

tarief zoals vastgesteld onder artikel 3.6.4.
3.6.1

Het in 3.6.1 genoemde bedrag wordt verhoogd als er sprake is van een inrichting als
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bedoeld in artikel 2.1.1. lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening van de gemeente
Velsen – kampeerterreinen uitgezonderd - met een oppervlakte tussen:
-

3.6.2

0 – 99 m² met een bedrag van
100 – 499 m²: € 171,40 + per m² vanaf 100 m² een bedrag van
500 – 1.999 m²: € 775,30 + per m² vanaf 500 m² een bedrag van
2.000 – 4.999 m²: € 1.623,99 per m² vanaf 2000 m² een bedrag van
5.000 – 49.999 m²: € 1.950,53+ per m² vanaf 5000 m² een bedrag van
50.000 m² of meer:

€

171,40

€

1,40

€

0,50

€

0,10

€

0,05

€

5.008,60

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van gegevens van
een al verstrekte vergunning als bedoeld onder 3.6.1

3.6.3

3.6.4

€

169,55

Het overschrijven van een vergunning als bedoeld onder 3.6.1 per overschrijving
€

56,10

€

136,65

€

284,85

Het tarief voor de aanvraag van een tijdelijke vergunning als bedoeld in 3.6.1
wanneer dit gebruik niet langer dan 31 dagen duurt, bedraagt voor een activiteit met
50 tot 5.000 bezoekers
5.000 of meer bezoekers

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€

79,10

Verordening op de heffing en invordering van de marktgelden 2018
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet
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Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van de marktgelden 2018
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,
F.C. Dales

artikel 1 Begripsomschrijvingen
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

2.

a.

de warenmarkt:
de door het college van burgemeester en wethouders ingestelde warenmarkt;

b.

het marktterrein:
de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte grond, die bij of
krachtens artikel van de Marktverordening Velsen 2006, is aangewezen voor het uitoefenen
van de markthandel;

c.

een standplaats:
de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen voor het
uitoefenen van de markthandel;

d.

vaste standplaats:
de standplaats die op een markt voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan de
vergunninghouder;

e.

dagplaats:
de standplaats, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder,
omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

f.

standwerken:
de activiteit waarbij een vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek
door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel,
over het door hem te verkopen artikel een aansprekende uiteenzetting houdt en tenslotte
tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop van dat artikel te bewegen;

g.

standwerkerplaats:
de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

h.

(standplaatshouder of) vergunninghouder:
degene aan wie door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend
voor het innemen van een standplaats;

i.

een jaar en een kwartaal:
respectievelijk een kalenderjaar en een kalenderkwartaal;

j.

een maand en een dag:
respectievelijk een kalendermaand en een kalenderdag.

Een gedeelte van een dag of van een vierkante meter wordt voor een gehele gerekend.

artikel 2 Belastbaar feit
Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden rechten geheven onder de naam van
marktgeld, voor het hebben van een standplaats betreffende het gebruik van voor de openbare dienst
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bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen op de onderscheiden markten gedurende de voor die
markten aangewezen marktdagen.
artikel 3 Tarief
Het marktgeld bedraagt voor een:
a
dagplaats als bedoeld in artikel 1, lid d, van de Marktverordening Velsen 2006,
met een wagen, kraam, tent, stal, tafel of soortgelijke verkoopgelegenheid
gedurende een dag
b
vaste standplaats als bedoeld in artikel 1, lid c, van de Marktverordening Velsen
2006 met een wagen, kraam, tent, stal, tafel of soortgelijke verkoopgelegenheid,
daargelaten of daarvan al dan niet gebruik wordt gemaakt per maand
c
vaste standplaats als bedoeld in artikel 1, lid c, van de Marktverordening Velsen
2006 met een wagen, kraam, tent, stal, tafel of soortgelijke verkoopgelegenheid,
daargelaten of daarvan al dan niet gebruik wordt gemaakt per kwartaal
d
voor een marktplaats, als bedoeld in artikel 1, lid f, van de Marktverordening
Velsen 2006 ingenomen door een zogenaamde standwerker, gedurende een
dag

€

14,20

€

42,25

€
€

118,80
9,65

artikel 4 Belastingplichtigen
Belastingplichtig is de standplaatshouder of vergunninghouder.
artikel 5 Wijze van betaling
1. De voor een maand, kwartaal of een jaar verschuldigde marktgelden, worden geheven door middel
van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het bedrag wordt vermeld.
2.

De overige verschuldigde marktgelden worden geheven door middel van doorlopend genummerde
bonnen, vermeldende het bedrag.

artikel 6 Ontstaan belastingplicht
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de markgelden worden
betaald:

2.

a.

zodra een marktplaats is toegewezen dan wel op het moment dat de vergunning of de
genummerde bon wordt afgegeven.

b.

binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving , nota of andere schriftuur waarop
het bedrag wordt vermeld voor een maand, kwartaal of jaar.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

artikel 7 Ontheffing
Ontheffing wordt verleend als:
a. de vergunning aan belastingplichtige voor een vaste plaats is ingetrokken.
b.

de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar eindigt ten gevolge van ziekte gedurende een
aangesloten periode van tenminste een kalendermaand en belastingplichtige de ter beschikking
gestelde plaats niet heeft kunnen innemen en gedurende die periode de standplaats niet door een
ander is ingenomen, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor
dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.

c.

de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar eindigt ten gevolge van ziekte gedurende een
aangesloten periode van tenminste een kalendermaand en belastingplichtige de ter beschikking
gestelde plaats niet heeft kunnen innemen en gedurende die period e de standplaats niet door een
ander is ingenomen, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel kwartalen van de voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog kwartalen
overblijven.
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artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze rechten wordt geen kwijtschelding verleend.
artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van marktgelden.
artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening marktgelden 2017", vastgesteld bij raadbesluit van 24 november 2016 wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2018".

Verordening op de heffing en invordering van standplaatsgelden 2018
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………va n …………..
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van standplaatsgelden 2018

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,
F.C. Dales

artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
een standplaats: een plaats op of aan de openbare weg bestemd voor de verkoop van waren;
een jaar:
een kalenderjaar;
een kwartaal:
respectievelijk een kalenderjaar en een kalenderkwartaal;
een maand:
een kalendermaand;
een dag:
een dag.
Een gedeelte van een dag of van een vierkante meter wordt voor een gehele gerekend.
artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam standplaatsgeld wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats, daaronder
begrepen de diensten die met de standplaats zijn geregeld.
artikel 3 Ontstaan van de belastingschuld
1. Voor de toepassing van de in artikel 5 vermelde tarieven worden de wegen in de gemeente
onderverdeeld in de volgende tariefklassen:
Tariefklasse I: Lange Nieuwstraat en Plein 1945;
Tariefklasse II: de overige wegen.
2. Tot de wegen of gedeelten van wegen vermeld onder de tariefklassen I en II worden geacht mede te
behoren weggedeelten gelegen binnen een afstand van 20 meter van het begin - of eindpunt hiervan,
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alsmede de op die wegen of gedeelten van die wegen uitkomende zijstraten tot een afstand van 20
meter van het snijpunt van de rijbaankanten of verlengden daarvan.
3.

Indien op grond van het vorenstaande een weg of een gedeelte van een weg kan worden begrepen
zowel in tariefklasse I als in tariefklasse II, wordt deze weg of dat gedeelte van een weg geacht te
zijn begrepen in tariefklasse I.

4.

Onder wegen wordt in dit artikel verstaan wegen of gedeelten van wegen, die eigendom zijn van de
gemeente.

artikel 4 Belastingtarieven
1. Het standplaatsgeld bedraagt voor elke in de vergunning genoemde dag, per vierkante meter
oppervlak welke wordt ingenomen, voor een:
a.

standplaats voor vrijdag, zaterdag of zondag gedurende een kwartaal of een jaar,
daargelaten of daarvan al dan niet gebruik wordt gemaakt, en welke kan worden begrepen
onder:
tariefklasse I:
tariefklasse I:
tariefklasse I:
tariefklasse II:
tariefklasse II:
tariefklasse II:

b.

per maand
per kwartaal
per jaar
per maand
per kwartaal
per jaar

€
€
€
€
€
€

6,10
16,90
60,40
3,00
8,20
30,00

een standplaats voor maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, gedurende een kwartaal
of een jaar, daargelaten of daarvan al dan niet gebruik wordt gemaakt, en welke kan
worden begrepen onder:
tariefklasse I:
tariefklasse I:
tariefklasse I:
tariefklasse II:
tariefklasse II:
tariefklasse II:

per maand
per kwartaal
per jaar
per maand
per kwartaal
per jaar

€
€
€
€
€
€

3,00
8,20
30,00
1,50
4,00
14,80

2.

Voor een standplaats op een weg of een gedeelte van een weg waar de door het college van
burgemeester en wethouders ingestelde warenmarkt wordt gehouden, zijn voor de dag, waarop
aldaar de weekmarkt wordt gehouden, de bepalingen van het eerste lid van dit artikel niet van
toepassing, maar wordt voor die dag het in artikel 3 van de Verordening marktgelden 2006
genoemde marktgeld geheven.

3.

Het standplaatsgeld bedraagt voor alle overige standplaatsen voor elke dag per vierkante meter
oppervlak welke wordt ingenomen
€
1,30

artikel 5 Belastingplicht
De recht wordt geheven van degene, die de in artikel 1 bedoelde standplaatsen heeft.
artikel 6 Wijze van heffing
De voor een dag, maand, kwartaal of een jaar verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel
van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het bedrag wordt vermeld.

artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en het bepaalde in het vorige lid,
moeten de in artikel 7 bedoelde rechten worden voldaan binnen één maand na dagtekening van de
kennisgeving, nota of andere schriftuur.
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2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de vorige twee leden gestelde termijnen.

artikel 8 Ontheffing
Indien de belastingplichtige door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van een
standplaats, waarvoor het standplaatsgeld voor tenminste een kwartaal is voldaan, wordt teruggaaf verleend
van het betaalde standplaatsgeld, met dien verstande, dat alleen rekening wordt gehouden met het aantal
volle kalendermaanden, dat nog in de termijn over is.
artikel 9 Vrijstelling
Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven zolang voor de standplaats een huurovereenkomst geldt.
artikel 10 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze rechten wordt geen kwijtschelding verleend.
artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van standplaatsgeld.
artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening standplaatsgelden 2017" vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 2017 wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare fei ten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening standplaa tsgelden 2018
Verordening op de heffing en invordering van standplaatsgelden 2018
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van standplaatsgelden 2018

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,

F.C. Dales

artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
een standplaats: een plaats op of aan de openbare weg bestemd voor de verkoop van waren;
een jaar:
een kalenderjaar;
een kwartaal:
respectievelijk een kalenderjaar en een kalenderkwartaal;
een maand:
een kalendermaand;
een dag:
een dag.
Een gedeelte van een dag of van een vierkante meter wordt voor een gehele gerekend.
artikel 2 Belastbaar feit
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Onder de naam standplaatsgeld wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats, daaronder
begrepen de diensten die met de standplaats zijn geregeld.
artikel 3 Ontstaan van de belastingschuld
5. Voor de toepassing van de in artikel 5 vermelde tarieven worden de wegen in de gemeente
onderverdeeld in de volgende tariefklassen:
Tariefklasse I: Lange Nieuwstraat en Plein 1945;
Tariefklasse II: de overige wegen.
6. Tot de wegen of gedeelten van wegen vermeld onder de tariefklassen I en II worden geacht mede te
behoren weggedeelten gelegen binnen een afstand van 20 meter van het begin- of eindpunt hiervan,
alsmede de op die wegen of gedeelten van die wegen uitkomende zijstraten tot een afstand van 20
meter van het snijpunt van de rijbaankanten of verlengden daarvan.
7.

Indien op grond van het vorenstaande een weg of een gedee lte van een weg kan worden begrepen
zowel in tariefklasse I als in tariefklasse II, wordt deze weg of dat gedeelte van een weg geacht te
zijn begrepen in tariefklasse I.

8.

Onder wegen wordt in dit artikel verstaan wegen of gedeelten van wegen, die eigendom zijn van de
gemeente.

artikel 4 Belastingtarieven
4. Het standplaatsgeld bedraagt voor elke in de vergunning genoemde dag, per vierkante meter
oppervlak welke wordt ingenomen, voor een:
a.

standplaats voor vrijdag, zaterdag of zondag gedurende een kwartaal of een jaar,
daargelaten of daarvan al dan niet gebruik wordt gemaakt, en welke kan worden begrepen
onder:
tariefklasse I:
tariefklasse I:
tariefklasse I:
tariefklasse II:
tariefklasse II:
tariefklasse II:

b.

per maand
per kwartaal
per jaar
per maand
per kwartaal
per jaar

€
€
€
€
€
€

6,10
16,90
60,40
3,00
8,20
30,00

een standplaats voor maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, gedurende een kwartaal
of een jaar, daargelaten of daarvan al dan niet gebruik wordt gemaakt, en welke kan
worden begrepen onder:
tariefklasse I:
tariefklasse I:
tariefklasse I:
tariefklasse II:
tariefklasse II:
tariefklasse II:

per maand
per kwartaal
per jaar
per maand
per kwartaal
per jaar

€
€
€
€
€
€

3,00
8,20
30,00
1,50
4,00
14,80

5.

Voor een standplaats op een weg of een gedeelte van een weg waar de door het college van
burgemeester en wethouders ingestelde warenmarkt wordt gehouden, zijn voor de dag, waarop
aldaar de weekmarkt wordt gehouden, de bepalingen van het eerste lid van dit artikel niet van
toepassing, maar wordt voor die dag het in artikel 3 van de Verordening marktgelden 2006
genoemde m arktgeld geheven.

6.

Het standplaatsgeld bedraagt voor alle overige standplaatsen voor elke dag per vierkante meter
oppervlak welke wordt ingenomen
€
1,30

artikel 5 Belastingplicht
De recht wordt geheven van degene, die de in artikel 1 bedoelde stand plaatsen heeft.
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artikel 6 Wijze van heffing
De voor een dag, maand, kwartaal of een jaar verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel
van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het bedrag wordt vermeld.

artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
3. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en het bepaalde in het vorige lid,
moeten de in artikel 7 bedoelde rechten worden voldaan binnen één maand na dagtekening van de
kennisgeving, nota of andere schriftuur.
4.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de vorige twee leden gestelde termijnen.

artikel 8 Ontheffing
Indien de belastingplichtige door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik ka n maken van een
standplaats, waarvoor het standplaatsgeld voor tenminste een kwartaal is voldaan, wordt teruggaaf verleend
van het betaalde standplaatsgeld, met dien verstande, dat alleen rekening wordt gehouden met het aantal
volle kalendermaanden, dat nog in de termijn over is.
artikel 9 Vrijstelling
Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven zolang voor de standplaats een huurovereenkomst geldt.
artikel 10 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze rechten wordt geen kwijtschelding verleend.
artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van standplaatsgeld.
artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
4. De "Verordening standplaatsgelden 2017" vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 2017 wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
5.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

6.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening standplaatsgelden 2018

Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2018
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op artikel 229 eerste lid aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2018
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,

F.C. Dales
artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:

58 / 70

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

beheerverordening: Beheerverordening Begraafplaatsen
artikel 2 Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen
en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaatsen.
artikel 3 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt
verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.
artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze
verordening behorende tarieventabel.
2.

Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als volle eenheid aangemerkt.

artikel 5 Belastingjaar
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.
artikel 6 Wijze van heffing
1. De onderhoudsrechten, bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van
aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.
2.

Andere rechten als die bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel worden geheven door middel van
een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag
wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige
bekendgemaakt.

artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde
rechten
1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de
aanvang van het belastingtijdvak.
2.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing
voor de rechten bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de
voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden blijven.

artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten
1. Andere rechten dan die bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang
van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.
2.

Restitutie van de kosten voor het verlenen van een uitsluitend recht op een graf of een huurgraf als
bedoeld in artikelen 5 en 6 van de tarieventabel, vindt niet plaats bij tuss entijds vervallen van het
recht op een graf of een huurgraf.

artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald
uiterlijk één maand na dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.
2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

artikel 10 Kwijtschelding
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.
artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
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Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van rechten.
artikel 12 Overgangsrecht
1.
De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2017” vastgesteld bij raadsbesluit van
24
november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum
van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.

Indien de datum van inwerking van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid,
genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening
gelden voor de in de tussenliggende periode plaatvind ende belastbare feiten voor zover de
heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

artikel 13 Inwerkingtreding
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening lijkbezorgingsrechten 2018".
TARIEVENTABEL LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2018
Rechten zoals in deze tarieventabel opgenomen worden voor de gehele a f te sluiten graftermijn vooruit
betaald.
HOOFDSTUK
RECHTEN VOOR LIJKBEZORGING
Artikel 1 Begraven
Voor het begraven van een stoffelijk overschot wordt geheven:
1.1
Van een persoon van 12 jaar of ouder
€
400,00
1.2
Van een kind tot 12 jaar, begraven in een kindergraf
€
250,00
1.3
Voor het begraven van levenloos geboren of kort na de geboorte overleden
zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven,
wordt het begrafenisrecht één maal geheven Er wordt geen recht geheven
voor het begraven van stoffelijke resten van kinderen, die levenloos geboren of
kort na de geboorte overleden, in één kist met hun overleden moeder worden
begraven
1.4
Voor het bijzetten van een asbus op of in een huurgraf, urnengraf of
€
100,00
columbarium
1.5
Voor het verstrooien van as op het strooiveld
€
50,00
Artikel 2 Gebouwen en muziekinstallatie
2.1
In het tarief genoemd in artikel 1, is tevens inbegrepen het gebruik van een
aula gedurende een half uur. Indien de aula langer wordt gebruikt dan een half
uur, worden de in artikel 1 genoemde rechten per extra half uur of een
€
100,00
gedeelte daarvan voor het gebruik van de aula verhoogd met
Met aula worden alle ruimtes op de verschillende begraafplaatsen bedoeld,
zoals de Dudokaula en de buitenaula op Duinhof en de kleine aula op De
Biezen.
2.2
Voor het doen bespelen van het orgel zonder organist wordt geheven
€
50,00
2.3
Voor het gebruik van een aula zonder begrafenis, bijzetting of verstrooiïng
wordt per half uur of een gedeelte daarvan gerekend
€
100,00
2.4
Voor het maken van een (digitale) opname van de ceremonie of dienst,
muziek en toespraken wordt geheven
€
100,00
Artikel 3 Verhoogd tarief
3.1
Indien het begraven, het bijzetten of verstrooien in het weekeinde of op
nationale feestdagen geschiedt, worden alle in artikelen 1 en 2 genoemde
rechten verhoogd met 75%.
3.2
Indien het begraven, het bijzetten of verstrooien geheel of gedeeltelijk in de
avonduren (na 18:00 uur) geschiedt, worden alle in artikelen 1 en 2 genoemde
rechten verhoogd met 75%.
Dit geldt ook bij uitloop of overloop van het de ceremonie van de middag in de
avond.
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HOOFDSTUK
RECHTEN VOOR GRAFRECHTEN
Artikel 4 Rechten geheven voor Inschrijving en overschrijving
4.1
Voor iedere inschrijving, overschrijving of wijzigingen van grafrechten,
begrafenis, bijzetting of verstrooien, wordt geheven
Artikel 5
Huurgraven Duinhof en De Westerbegraafplaats,
(inclusief urnengraven en urnennissen)
5.1
Voor het huren van een uitsluitend recht op begraven op Duinhof of de
Westerbegraafplaats, wordt geheven voor:
a. 20 jaar
b.
5.2

5.3

5.5
5.5

b.

10 jaar

c.

5 jaar

5.6

5.7

5.8

€
€

1200,00
600,00

€
€
€

400,00
200,00
100,00

Voor het huren van een uitsluitend recht op begraven op Duinhof voor een graf
op het vrije keuze veld of islamitisch graf wordt geheven voor:
a. 20 jaar
10 jaar

Voor het huren van een uitsluitend recht op een urnengraf op Duinhof of het
verlengen van uitsluitend recht wordt geheven voor:
a. 20 jaar
b.

10 jaar

c.

5 jaar

Voor het huren van een uitsluitend recht van 40 jaar voor maximaal 2 personen
op een bosgraf op Duinhof wordt geheven
Voor het huren van een uitsluitend recht van een kindergraf op begraven op
Duinhof of de Westerbegraafplaats wordt geheven voor:
a. 20 jaar
b.

70,00

10 jaar

Voor het huren van een uitsluitend recht op een nis in het columbarium of het
verlengen van uitsluitend recht wordt geheven voor:
a. 20 jaar

b.
5.4

€

10 jaar

Voor het reserveren van een graf met uitsluitend recht of het verlengen van
een grafrecht op Duinhof of de Westerbegraafplaats wordt geheven voor:
a. 20 jaar
b.

10 jaar

c.

5 jaar

Voor het reserveren van een graf met uitsluitend recht op Duinhof, vrije
keuzeveld of bosgraf, of het verlengen van een grafrecht wordt geheven voor:
a. 20 jaar

€

€

1800,00
900,00

€
€
€

400,00
200,00
100,00

€

5000,00

€
€

600,00
300,00

€

1200,00

€

600,00

€

300,00

€

1800,00

b.

10 jaar

€

900,00

c.

5 jaar

€

450,00

Voor het reserveren van een kindergraf met uitsluitend recht wordt geheven
voor:
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a.
5.9

5.10

5 jaar

Voor het verlengen van een grafrecht voor een kindergraf op Duinhof of de
Westerbegraafplaats wordt geheven voor:
a. 20 jaar
b.

10 jaar

c.

5 jaar

b.

6.4

6.5

6.6

€

600,00

€

300,00

€

150,00

€
€

1800,00
900,00

€
€

600,00
300,00

€
€
€

1800,00
900,00
450,00

€

150,00

€

600,00

€

300,00

€

150,00

€
€
€

400,00
200,00
100,00

10 jaar

Voor het huren van een uitsluitend recht van een kindergraf op begraven op
De Biezen wordt geheven voor:
a. 20 jaar
b.

6.3

150,00

Bij een bijzetting van een overledene in een graf met uitsluitend recht dient de
wettelijke grafrust van 10 jaar gerespecteerd te worden. Verlenging van het
grafrecht wordt daarop aangepast met stappen van 5 of 10 jaar.

Artikel 6 Huurgraven De Biezen
6.1
Voor het huren van een uitsluitend recht op begraven op de Biezen wordt
geheven voor
a. 20 jaar

6.2

€

10 jaar

Voor het reserveren van een graf met uitsluitend recht op De Biezen of het
verlengen van een grafrecht wordt geheven voor:
a. 20 jaar
b.

10 jaar

c.

5 jaar

Voor het reserveren van een kindergraf met uitsluitend recht wordt geheven
voor:
b.
5 jaar
Voor het verlengen van een grafrecht voor een kindergraf op De Biezen wordt
geheven voor:
a. 20 jaar
b.

10 jaar

c.

5 jaar

Voor het huren van een uitsluitend recht op een urnengraf op De Biezen of het
verlengen van uitsluitend recht wordt geheven voor:
d. 20 jaar
e.

10 jaar

f.

5 jaar

6.7

Bij een bijzetting van een overledene in een graf met uitsluitend recht dient de
wettelijke grafrust van 10 jaar gerespecteerd te worden. Verlenging van het
grafrecht wordt daarop aangepast met stappen van 5 of 10 jaar.
HOOFDSTUK
RECHTEN VOOR ONDERHOUD & GRAFBEDEKKING
Artikel 7 Vergunning grafbedekking
7.1
Voor de afgifte van een vergunning voor het hebben van een gedenkteken op
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een graf of een letterplaat voor de in 5.2 bedoelde nis wordt geheven
Artikel 8 Verplicht onderhoud huurgraven
8.1
Voor de rechten ten behoeve van het verplicht onderhoud op de begraafplaats
door de gemeente voor een huurgraf (een graf met uitsluitend recht) wordt
geheven:
a. 20 jaar

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

b.

10 jaar

c.

5 jaar

Voor een huurgraf waarvan de grafrusttermijn is gestart vóór 1 januari 1998,
wordt in afwijking van artikel 8.1 voor het verplicht onderhoud per kalenderjaar
of gedeelte daarvan geheven,
( € 40,00 algemeen + 30,00 gedenkteken)
Voor de rechten ten behoeve van het verplicht onderhoud op de begraafplaats
aan het columbarium door de gemeente wordt geheven:
a. 20 jaar
b.

10 jaar

c.

5 jaar

Voor de rechten ten behoeve van het verplicht onderhoud op de begraafplaats
voor de gemeente voor een urnengraf wordt geheven:
a. 20 jaar
b.

10 jaar

c.

5 jaar

Voor de rechten ten behoeve van het verplicht onderhoud op de begraafplaats
door de gemeente wordt voor een kindergraf geheven:
a. 20 jaar
b.

10 jaar

c.

5 jaar

€

70,00

€
€
€

1.100,00
600,00
320,00

€

70,00

€
€
€

200,00
100,00
50,00

€
€
€

200,00
100,00
50,00

€
€
€

200,00
100,00
50,00

€

200,00

€

100,00

€

100,00

€

600,00

€

100,00

De onderhoudsrechten lopen gelijk aan de grafrechten. Bij reserveren of
verlengen is de duur van het onderhoud gelijk aan de duur van het uitsluitend
recht.

Artikel 9 Verplicht onderhoud algemene graven
9.1
Ten behoeve van het verplicht onderhoud op de begraafplaats door de
gemeente wordt bij gebruik van een algemeen graf voor 10 jaar geheven
Artikel 10 Afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen
10.1
Voor het afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen van huurgraven door
Gemeente Velsen wordt, per gedenksteen die op één graf aanwezig is,
geheven:
10.2
Voor het afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen als gevolg van een
opgraving op rechterlijk bevel worden geen rechten geheven
10.3
Voor het afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen van urnengraven of
urnennis door Gemeente Velsen wordt, per gedenksteen geheven:
HOOFDSTUK
RECHTEN VOOR RUIMING EN OPGRAVING
Artikel 11 Ruimen, opgraven en herbegraven.
11.1
Voor het op aanvraag van de rechthebbende dan wel een nabestaande,
ruimen van een graf of het opgraven van een stoffelijk overschot ten behoeve
van crematie of herbegraving wordt geheven per stoffelijk overschot
11.2
Voor het op aanvraag van de rechthebbende dan wel een nabestaande ruimen
of opgraven van een asbus uit een huurgraf wordt geheven
11.3
Een herbegrafenis is gelijkgesteld aan een begrafenis.
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De rechten worden geheven conform artikel 1
Voor het op rechterlijk bevel opgraven van een stoffelijk overschot en het
herbegraven worden geen rechten geheven
Voor het op aanvraag van de rechthebbende dan wel een nabestaande,
ruimen van een urnengraf of columbarium en/of ter beschikking stellen van één
of meerdere asbussen uit een urnengraf of columbarium wordt geheven
Voor leveren van een kist:
a. groot

11.4
11.5

11.6

b.
11.7

€

100,00

€
€

400,00
200,00

€

400,00

klein

Voor het op aanvraag van de rechthebbende dan wel een nabestaande
schudden van een graf wordt geheven

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2018
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..
Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet
Besluit
Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2018
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,

De voorzitter,
F.C. Dales

artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
parkeren:
het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een
motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot
het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of
lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer
openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet
ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;
motorvoertuigen:
hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met in begrip van
brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;
houder:
degene op wiens naam het voor het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het
kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;
parkeerapparatuur:
parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters,
centrale computer, en hetgeen naar maatschappelijke opvattingen overigens onder
parkeerapparatuur wordt verstaan.
centrale computer:
computer van het bedrijf waarmee de gemeente Velsen een overeenkomst heeft
afgesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van
het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een
telefoon.
artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam "parkeerbelasting" wordt de volgende belasting geheven:
a. een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze
verordening in de daarin aangewezen gevallen door het colle ge van burgemeester en wethouders te
bepalen plaats, tijdstip en wijze.
b.

Een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een
voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

artikel 3 Belastingplicht
1. De belasting bedoeld in artikel 2, wordt geheven van degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.
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2.

Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:
a.

degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te
willen voldoen;

b.

zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, heeft plaatsgevonden: de
houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat:
e

3.

4.

1 indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overlegd
waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van
het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die
het motorvoertuig heeft geparkeerd;
2e als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander
wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.
De belasting bedoeld in artikel 2, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid,
onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze
aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig
heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b. wordt geheven van degene aan wie de vergunning is
verleend.

artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak
De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verorden ing
behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.
artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld
De belasting bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.
artikel 6 Wijze van heffing
1. De belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.
Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen
van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het
college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.
2.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Termijnen van betaling
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij
de aanvang van het parkeren.
2.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet worden betaald op het tijdstip waarop de
vergunning wordt verleend.

Een naheffingsaanslag moet in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 19 90 moet de
aanslag worden betaald in één termijn die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die
in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de eerste twee leden gestelde termijn en.

artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen
De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in
artikel 2, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemee ster en
wethouders bij openbaar te maken besluit.
artikel 9 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling
1. Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel
2, kan aan het motorvoertuig ook een wielklem worden aangebracht.
2.

Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de
terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.
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3.

Als na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan he t motorvoertuig naar de door
in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar,
aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

artikel 10 Kosten
1.
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting, bedoel in
artikel 2, bedragen
2.
De kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem bedragen
3.

Indien het aanbrengen en verwijderen van de wielklem geschiedt:
-op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 24.00 uur wordt het bedrag
onder 2 verhoogd met
-op zaterdag tot en met 24.00 uur wordt het bedrag genoemd onder 2
verhoogd met
-op maandag tot en met zaterdag tussen 00.00 en 08.00 uur wordt het onder
2 genoemde bedrag verhoogd met
-op zon- en feestdagen wordt het onder 2 genoemde bedrag verhoogd met

4.
a.

De kosten voor het uitrijden van een sleepmotorvoertuig, de voorbereiding en
uitvoering en de wegsleep/bewaring van een motorvoertuig bedragen
Indien de bewaring langer geschiedt dan een dag wordt het bedrag genoemd
onder a verhoogd per dag met
Een gedeelte van een dag wordt als een volledige dag gerekend.
Het bedrag van de ingevolge het tweede, derde, vierde en zesde lid in
rekening te brengen kosten wordt bij beschikking vastgesteld.
Indien de rechthebbende arriveert voordat het motorvoertuig is verwijderd,
dan zijn de kosten verschuldigd voor het uitrijden van de wegsleepauto
Indien de takel is gezakt zijn tevens de kosten voor uitvoering, verschuldigd
de kosten bedragen
Indien met de overbrenging een aanvang wordt gemaakt is het totaalbedrag
onder lid 4 a. verschuldigd.

b.

5.
6.

€

62,00

€

50,60
€

9,55
€
9,55
€
19,00
€

19,00

€

239,00

€

13,00

€

83,00

€

94,00

artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.
artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de parkeerbelastingen.
artikel 13 Vrijstelling
Houders van een geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart, landelijke gehandicaptenparkeerkaart
(zowel voor bestuurders als passagiers), gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart of buitenlandse
gehandicaptenparkeerkaart zijn vrijgesteld voor maximaal 4 uur mits deze parkeerkaart met de daartoe
bestemde zijde alsmede de parkeerschijf op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats direct achter de
voorruit van het motorvoertuig is geplaatst. Indien geen voorruit aanwezig is, dient de vergunning op een van
buitenaf zichtbare plaats duidelijk leesbaar te worden aangebracht.

artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Verordening parkeerbelasting 2017” wordt ingetrokken met ingang van de in het der de lid
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.

De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening parkeerbelasting 2018".

Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 van de Verordening Parkeerbelasting 2018
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1.

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 bedraagt:

1.1
1.2
1.3

06 parkeervakken aan de oostzijde van Plein 1945
10 parkeervakken aan de westzijde van het Marktplein
24 parkeervakken aan de westzijde van het
middengedeelte
van het Marktplein
07 parkeervakken aan het Dudokplein, stadhuis,
05 parkeervakken aan de westzijde van het Plein 1945
44 parkeervakken aan de noordzijde van de Lange
Nieuwstraat, voor zover gelegen tussen het Plein 1945 en de
Engelmundusstraat en tussen de Velserduinweg en het
Marktplein
30 parkeervakken aan de IJmuiderslag (zone I)
192 parkeervakken aan de IJmuiderslag (zone II)
parkeerterrein aan de Heerenduinweg aan de noordzijde (zone
III)

1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9

2.

€ 1,30 per 60 minuten
€ 1,30 per 60 minuten
€ 1,30 per 60 minuten
€ 1,30 per 60 minuten
€ 1,30 per 60 minuten
€ 1,30 per 60 minuten

€ 1,80 per 60 minuten
€ 1,80 per 60 minuten
€ 1,40 per 60 minuten met een
maximum per dag van € 6,70

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in de verordening Parkeerbelastingen 2018,
artikel 2, onderdeel b, bedraagt:
Voor een bedrijvenvergunning op het parkeerterrein aan de Heerenduinweg aan de noordzijde (zone
III) voor de 1 e, 2 e en 3 e vergunning, per vergunning € 70,00

AANWIJZINGSBESLUIT INGEVOLGE DE VERORDENING PARKEERBELASTING
2018
Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen
van parkeerapparatuur
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen:
gelet op artikelen 2 en 7 van de Verordening parkeerbelasting 2018:
Besluit:
I
De plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld
in artikel 2 van de Verordening parkeerbelastingen 2018 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals
vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”.
II Dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2018.
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,
De voorzitter,
K.M. Radstake

F.C. Dales

Bijlage 1
Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken, gelet op het bepaalde in artikel 225 van de
gemeentewet en artikelen 2 en 7 van de Verordening parkeerbelasting 2018 maakt bekend de volgende
plaatsen te hebben aangewezen, waar tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2 van de
verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2018 mag worden geparkeerd:
I De plaatsen als bedoeld in artikel 2 lid a van de verordening parkeerbelastingen 2018 zijn :
1. a op alle dagen met uitzondering van zon- en feestdagen, tussen 09.00 uur en 18.00 uur en op
donderdagen van 09.00 uur tot 21.00 uur, gedurende ten hoogste 2 uur:
6 parkeervakken aan de oostzijde van het Plein 1945;
10 parkeervakken aan de westzijde van het Marktplein;
24 parkeervakken aan de westzijde van het middengedeelte van het Marktplein;
7 parkeervakken aan het Dudokplein, stadhuis;
5 parkeervakken aan de westzijde van het Plein 1945;
44 parkeervakken aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat, voor zover gelegen tussen
het Plein 1945 en de Engelmundusstraat en tussen de Velserduinweg en het Marktplein
b in de periode van 15 april tot en met 14 september, op alle dagen, tussen 08.00 uur en 20.00 uur,
gedurende ten hoogste 2 uur:
30 parkeervakken aan de IJmuiderslag (zone I);
c in de periode van 15 april tot en met 14 september, op alle dagen, tussen 08.00 en 20.00 uur
gedurende ten hoogste 4 uur:
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d

192 parkeervakken aan de IJmuiderslag (zone II);
in de periode van 15 april tot 14 september, op alle dagen, tussen 08.00 en 20.00 uur:
parkeerterrein aan de Heerenduinweg aan de noordzijde(zone III);

2 De plaatsen als bedoeld in artikel 2 lid b van de verordening parkeerbelastingen 2018 zijn :
in de periode van 15 april tot 14 september, op alle dagen tussen 08.00 en 20.00 uur:
parkeerterrein aan de Heerenduinweg aan de noordzijde(zone III);
3

a
b

c

4
5

6

op de onder lid 1 genoemde terreinen en weggedeelten kan a an de belastingplicht, zoals bedoeld in
artikel 3 van de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2018, worden voldaan
op de volgende manieren:
betaling met muntgeld bij de verzamelparkeermeter, waarbij het gekochte parkeerkaartje met de
tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit
van het motorvoertuig wordt aangebracht;
betaling met pinbetaling bij de verzamelparkeermeter, waarbij het gekochte parkeerkaartje met de
tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit
van het motorvoertuig wordt aangebracht;
in werking stellen van de parkeerapparatuur middels het inloggen op een centrale computer via een
telefoon. Hiertoe meldt de belastingplichtige bij aanvang van het parkeren de gebiedscode aan een
parkeerprovider en een geldige parkeerkaart van die parkeerprovider ligt op een van buitenaf
duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig. Tevens neemt de
belastingplichtige de overige voorwaarden van zijn of haar parkeerprovider in acht.
de onder lid 1 genoemde terreinen en weggedeelten zijn aangewezen als plaatsen waar de wielklem
kan worden gebruikt als zekerheid voor de betaling van een naheffingsaanslag;
gehandicapten dienen bij aanvang van het parkeren van hun motorvoertuig een parkeerschijf in te
stellen op het tijdstip van parkeren en deze parkeerschijf met tijdsaanduiding naar boven tezamen
met de gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar achter de voorruit van het motorvoertuig neer te leggen;
dit besluit treedt in werking op 01 januari 2018.

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,
De voorzitter,
K.M. Radstake

F.C. Dales

Ontwerpbestemmingsplan Orionweg
Ontwerpbestemmingsplan Orionweg

Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een
nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie Orionweg in IJmuiden.
Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie woongebouwen
met bijbehorende parkeervoorzieningen en infrastructuur aan de Orionweg. De
nieuwbouw wordt opgericht ter vervanging van de inmiddels gesloopte gallerijflat. De
gesloopte flat bestond uit 144 woningen en voorzag in een belangrijke
huisvestingsbehoefte. De nieuw te bouwen woongebouwen bieden een mix van koop (21
woningen) en sociale huur (73 woningen). De kwaliteit van de woningen, maar ook van de
buitenruimte wordt met de nieuwbouwplannen aanmerkelijk verhoogd.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt binnen de gemeente Velsen in de kern IJmuiden, in de wijk Zeewijk.
Aan de west- en zuidzijde van de wijk liggen duinen, aan de noordzijde de haven van
IJmuiden. De plangebied ligt haaks op de Bellatrixtraat.
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Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Orionweg (idn: NL.IMRO.0453.BP0809ORIONWEG1O001) ligt met ingang van 1 december 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden en in de centrale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden.
Daarnaast is het plan digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het
ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan de gemeenteraad,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan
Orionweg”, of per e-mail aan ro@velsen.nl. Vergeet daarbij niet uw adres te vermelden.
Voor het indienen van mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de
behandelend ambtenaar, de heer S.F. van Putten, via telefoonnummer 0255-567200.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
Sessies donderdag 7 december 2017
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune
van de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op
www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze vergadering.
In de sessies komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de orde. Soms wordt er alleen informatie
gegeven over een onderwerp, maar het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later
een besluit over neemt.
Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of
via de mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
griffie neemt dan nog contact met u op.
agenda
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Integratie en participatie van statushouders
Het college informeert de raad over de voortgang van de activering van statushouders, waarbij aandacht zal
zijn voor de realisatie van de taakstelling 2016-2018. Vervolgens bespreekt het college met de raadsleden de
wijze waarop binnen het sociaal domein de integratie en participatie voor statush ouders verloopt.
Samenwerkingspartners (zoals werkgevers, onderwijs en GGD), die een bijdrage leveren aan de integratie en
participatie, nemen deel aan de sessie.
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur
Bestemmingsplan IJmuiden-Oost
Er is een nieuw bestemmingsplan IJm uiden-Oost opgesteld. Het gebied begrenst het Noordzeekanaal, de
oude spoorlijn/HOV tracé, het duingebied en de westzijde van het stadspark. Inwoners konden reageren op
het ontwerpbestemmingsplan IJmuiden-Oost. Hierop zijn reacties ingediend. Een aantal reacties is verwerkt
in het bestemmingsplan.
Schoonenbergzaal: 19.30-20.15 uur
Aanpassing Parkeernormenbeleid 2015
In het gemeentelijk Parkeernormenbeleid 2015 staat hoeveel parkeerplaatsen er moeten komen bij
nieuwbouw. Hiermee voorkom je parkeeroverlast. Nu blijkt dat de parkeernormen bij sloop-nieuwbouw van
sociale huurwoningen niet altijd toepasbaar zijn. In een groot deel van het verouderde bezit van de
woningcorporaties is de omliggende ruimte te beperkt om te voldoen aan de parkeernormen en is er geen
geld voor bijvoorbeeld ondergrondse parkeervoorzieningen. Daarom is het wenselijk om de nota zo aan te
passen dat bij sloop-nieuwbouw van sociale huurwoningen alleen voor de extra nieuwe woningen moet
worden voldaan aan de parkeernormen. Voordat het college een besluit neemt over deze wijziging wil het
college eerst afstemmen met de gemeenteraad.
Schoonenbergzaal: 20.15– 21.00 uur
Nota Gezondheidsbeleid
In januari 2018 ontvangt de raad van het college de Regionale Nota Gezondheidsbeleid en een aanvullend e
paragraaf voor Velsen. Hierop vooruitlopend vraagt het college aan de raad suggesties te geven voor de
Velsense paragraaf.
Rooswijkzaal: 19.30 – 21.00 uur
Toekomstperspectief Kust
De visie "Toekomstperspectief Kust" (TPK) geeft aan op welke delen wel en welke delen niet recreatieve
bebouwing zou moeten worden toegestaan langs de Noord-Hollandse kust. De visie is opgesteld door de
Provincie Noord-Holland. Ondernemers, natuur- en andere belangenorganisaties hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van de visie. Het college vraagt de raad om opmerkingen op het stuk te geven. Het college
zal deze opmerkingen meenemen bij de definitieve totstandkoming van het Toekomstperspectief Kust.
Schoonenbergzaal: 21.30 – 23.00 uur
Innovatiefonds MKB Velsen
De innovatiekracht van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) bepaalt de groei van de economie en de
werkgelegenheid. Met het Innovatiefonds MKB Velsen wil de gemeente Velsen innovatie aanjagen en
ondernemers uit het MKB ondersteunen, zodat zij hun ontwikkelambities waar kunn en maken en ook in de
toekomst succesvol kunnen zijn. Het fonds is gericht op product-, dienst- en procesinnovaties geïnitieerd
vanuit het MKB gelieerd aan de maak- en onderhoudsindustrie. Om tot een innovatiefonds te komen is eerder
geld gereserveerd in de reserve Visie op Velsen. Het is nu aan de raad om in te stemmen met de
uitgangspunten om tot een subsidieregeling te komen voor het Innovatiefonds MKB Velsen en een bedrag
van € 2.000.000,- vrij te geven voor het Innovatiefonds MKB Velsen.
Rooswijkzaal: 21.30-23.00
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