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1. Voorwoord 

 
Voor u ligt het Bedrijfsplan GBKZ 2020. Het Bedrijfsplan GBKZ is het jaarlijks planning, 

verantwoording- en sturingsdocument voor alle taken en processen waarmee GBKZ in 2020 aan de 

slag gaat. Voor het eerst is er een splitsing gemaakt tussen de begroting van GBKZ en de 

werkzaamheden van GBKZ. Voor de zomer is de begroting van GBKZ aan de deelnemende gemeenten 

geleverd. Het voorliggende bedrijfsplan kunt u lezen als een uitvoeringsplan voor 2020.  

Als betrouwbare partner van Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort voor de uitvoering van de 

gemeentelijke belastingen en leges vinden wij de samenwerking met de collega’s van de deelnemende 

gemeenten van het grootste belang.  

Voor een belangrijk deel zijn wij afhankelijk van een goede en tijdige aanlevering van gegevens. Het 

werken in de keten vraagt ook doorlopend om onderhoud: van de contacten maar ook van het proces.  

Om de band met onze opdrachtgevers verder te verstevigen organiseren wij in 2020 een 

minisymposium met een inhoudelijk programma dat voor een brede groep collega’s en bestuurders 

interessant is. Ons motto blijft onverminderd Degelijk, Dichtbij en Benaderbaar, nu en in de toekomst.  

 

Victor Portanger  

Namens de collega’s van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid. 

 
 

2. Ontwikkelingen GBKZ 

 
GBKZ 12,5 jaar, 13 jaar …. 
Oktober 2006 startte GBKZ als één van de eerste uitvoeringsorganisaties voor de gemeentelijke 
belastingen. In april 2019 bestond GBKZ dus 12,5 jaar. 
Er is intussen veel veranderd. Het stelsel van basisregistraties heeft grote invloed op de uitvoering van 
de werkzaamheden van GBKZ. Maar ook op andere aspecten zijn de werkzaamheden van GBKZ altijd 
in beweging.  

Daarin is de samenwerking met alle betrokken collega’s van de deelnemende gemeenten een 
belangrijke succesfactor. Om die samenwerking kracht bij te zetten organiseert GBKZ in 2020 een 
minisymposium met workshops die voor een grote groep collega’s interessant zijn. 
 

Gegevensbescherming 
Algemene verordening gegevensbescherming 
Belastingorganisaties moeten voldoen aan de AVG. Voor elke verwerking van persoonsgegevens moet 

een te rechtvaardigen grondslag zijn. Deze verwerking moet zorgvuldig en navolgbaar gebeuren, er 
moet een functionaris gegevensbescherming worden aangesteld. Daarnaast moeten er technische en 
organisatorische maatregelen worden getroffen, zoals het aanleggen van een verwerkingsregister, het 
voorhanden hebben van een gegevensbeschermingsbeleid en het treffen van digitale 
beschermingsmaatregelen. De (centrum)gemeente Bloemendaal heeft het beleid hiervoor uitgewerkt 
in het plan ‘Tactisch gemeente breed informatieveiligheidsbeleid’. GBKZ sluit zich aan bij het beleid 

vanuit de centrumgemeente. 
 
Archivering 
GBKZ heeft een aantal vragen over de uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) en de Archiefwet. Archiveren of te verwijderen uit het huidige softwarepakket Civision en het 
voormalige softwarepakket GouwIT is op dit moment niet geautomatiseerd mogelijk.  
GBKZ voert daarom al enige tijd gesprekken met het Noord Hollands Archief over de 

archiveringsvraagstukken (termijnen) van GBKZ en de relatie met de eisen vanuit de LV WOZ, de 

Waarderingskamer maar ook de AVG.  
Het Noord Hollands Archief heeft zich inmiddels bereid verklaard te onderzoeken welke gegevens 
GBKZ moet bewaren en welke vernietigingstermijnen gelden en wanneer deze termijnen gaan lopen. 
GBKZ heeft bovendien een marktsignaal bij de softwareleverancier geplaatst. De leverancier geeft aan 
dat er geen archiveringsmodule is, maar dat er wel op basis van consultancy gegevens verwijderd 
kunnen worden.  

 
BIG wordt BIO 
Sinds 2013 kennen de verschillende overheidslagen de Baseline Informatiebeveiliging: de BIG, 
Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten. Om de kwaliteit van de informatieveiligheid 
bij de overheid te vergroten heeft de staatssecretaris van binnenlandse zaken maatregelen 
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aangekondigd om dit onderdeel eenduidiger en eenvoudiger te maken. Een onderdeel hiervan is de 

ontwikkeling van een gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging voor het gehele 
overheidsveld: Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Om hieraan te voldoen maken wij 

gebruik van de CISO van de gemeente Bloemendaal. Er is een goede samenwerking en overleg bij 
vragen over informatiebeveiliging.  
 
Uitwerking informatieplan GBKZ 2018-2020 

Voortgang van de geplande projecten en werkzaamheden uit het informatiebeleidsplan 2018-2020.  
 
Afgeronde projecten van 2019 zijn:  

 Vanwege de fusie met de gemeente Haarlemmermeer is per 1 januari 2019 de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude uit de Gemeenschappelijke Regeling getreden. De 
gegevens van deze gemeente zijn succesvol losgekoppeld.  

 De ambtelijke samenwerking van de gemeente Zandvoort met de gemeente Haarlem betekent 

ook dat de ICT over is gegaan naar Haarlem. De koppelingen zijn tussen de belastingapplicatie 
en applicaties van Zandvoort weer succesvol hersteld. 

 De nieuwe website is in januari 2019 de lucht in gegaan. Hierop zijn formulieren te 
downloaden of met DigiD in te vullen. Het is een website geworden die zo ingericht is, dat de 
meest gevraagde onderwerpen van dat moment (de zogenaamde toptaken) snel te vinden 
zijn. GBKZ sluit met deze keuze aan bij de centrumgemeente. 

 De projecten 1 MKS en J-NET zijn overgedragen aan de afdeling Informatisering. 

 Het LV HR (Handelsregister) project is gestopt. Dit project kan weer opnieuw opgepakt gaan 
worden door GBKZ of Informatisering. 

 De LV WOZ is gereed. Er is nog wat nazorg gaande met betrekking tot de berichtverwerking. 
 De LV BRK (Kadaster) is in werking. 
 De TDI server is vervangen door CCM server. Dit project stond niet in het 

informatiebeleidsplan maar betrof een vervanging van software (verplichting).  

Lopende en toekomstige projecten voor 2019/2020 zijn: 
 BAG-WOZ gebruikersoppervlakte. De eerste fase is afgerond en aan de tweede fase wordt 

gewerkt. 
 Outsourcing GRIT naar OGD staat gepland voor januari 2020 en brengt grote risico’s met zich 

mee voor GBKZ in die tijd van het jaar. 
 LV WOZ bevraging zal na afronding van 1 MKS geïmplementeerd worden. 
 BAG Digilevering start in het eerste kwartaal van 2020 na afronding van de LV WOZ 

bevraging. 
 WOZ Berichtenverkeer start na afronding van de BAG Digilevering.  

Projecten die bij nader inzien nog even on hold zijn gezet zijn: 
 I - Kwijtschelding. Product is nog in ontwikkeling. 

 Verbetering inrichting dashboards iNzicht. Product is nog in ontwikkeling.  
 AVG is een module voor een deel van de belastingapplicatie maar is nog niet afgenomen 

omdat daarmee niet alle gegevens bereikt worden. 

 
Taakstelling formatie als gevolg van uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
In 2019 is de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude als gevolg van de herindeling met de gemeente Haarlemmermeer een feit. 
Dit heeft op termijn gevolgen voor verrekening van de kosten van GBKZ voor de overige gemeenten. 
De externe adviseur heeft bij de berekening van de uittreedsom een taakstelling van 0,6 fte 

geadviseerd in verband met afnemende werkzaamheden als gevolg van de uittreding. 
Ten aanzien van dit bindende advies is nog geen afspraak gemaakt wanneer deze taakstelling 
gerealiseerd moet zijn. GBKZ verwacht als gevolg van personele wisselingen deze taakstelling in de 
loop van 2020 te kunnen realiseren, zodat deze in de begroting 2021 verwerkt kan worden. 
 
 

Werkdruk bezwaarproces, hoorzittingen woningwaardering en parkeren 

De afgelopen jaren zien we een toename in het aantal bezwaren en te houden hoorzittingen op het 
terrein van de woningwaardering. De oorzaken liggen in de waardeontwikkeling, de OZB verhoging in 
de gemeente Bloemendaal maar ook in de toenemende populariteit van de no cure no pay-bureaus. 
Een toenemend aantal bezwaren wordt via bemiddeling van deze bureaus ingediend. Een intensivering 
van het toezicht op het parkeren door deelnemende gemeenten leidt eveneens tot een toename van 
het aantal bezwaren op naheffingsaanslagen parkeren.  
 

De toenemende werkdruk kan GBKZ vooralsnog opvangen door het wegvallen van de werkvoorraad 
van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, het beter inrichten van het proces en het inzetten van een 
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student voor de administratieve werkzaamheden proceskosten vergoeding en de organisatie rond de 

hoorzittingen.  
 

LV WOZ historie 
Alle gemeenten zijn sinds 2014 aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). De 
gegevensuitwisseling tussen de diverse gemeentelijke systemen en de landelijke voorziening is 
complex. Met name het continue up to date houden van de LV WOZ is door de zeer complexe ICT-

infrastructuur een opgave. Dit beheer is ingewikkeld, GBKZ streeft in 2020 naar volledig en volwaardig 
beheer van de LV WOZ leveringen. Voorts is GBKZ in gesprek met de Waarderingskamer over de 
mogelijke verplichting om alsnog historische gegevens te moeten ontsluiten over de periode 2011, 
2012 en 2013. Hierover zal in 2020 meer duidelijkheid komen. 
 
 
Samenwerking Velsen/Noordwijk 

Op verzoek van de stuurgroep zijn er regelmatig contacten met omliggende collega 
belastingafdelingen. Hoewel er op dit moment geen urgentie tot voor samenwerking is, is met 
Belastingsamenwerking Bollenstreek afgesproken een eerste interne verkenning te doen of 
Belastingsamenwerking Bollenstreek en GBKZ iets voor elkaar kunnen betekenen. De gemeente 
Velsen heeft er inmiddels voor gekozen om het taakveld belastingen te outsourcen. Aan een aantal 
partijen waaronder GBKZ is gevraagd of men belangstelling heeft voor het overnemen van deze 

taken. Op het moment van schrijven vinden hierover gesprekken plaats.  

 
Deurwaarder 
De overeenkomst met de huidige deurwaarder PB Overheden is op 18 juli 2019 officieel beëindigd 
i.v.m. het faillissement op 6 augustus 2019. Door middel van een aanbestedingstraject hebben twee 
belastingdeurwaarders een vrijblijvende offerte gegeven voor de dwanginvordering. Omdat PB 
Overheden ook de kwijtscheldingverzoeken en kwijtscheldingberoepen behandelden zijn ook twee 

kantoren met deze specifieke specialisme aangeschreven met verzoek een offerte te overleggen.  
Na een met St. Rijk afgestemde aanbesteding is gekozen voor deurwaarderskantoor Cannock Chase 
Public, er is een contract aangegaan voor 4 jaar. 
 
Waarom Cannock Chase Public? 
Cannock Chase Public is een groot kantoor met alle diensten, dwanginvordering, 
kwijtscheldingverzoeken en kwijtscheldingberoepen onder één dak. Tevens heeft dit kantoor haar 

eigen gerechtsdeurwaarders mocht de situatie zich voordoen. Een online-omgeving geeft GBKZ de 
mogelijkheid om op elk gewenst moment de dossiers in te zien en op zeer uitgebreid niveau 
rapportages te genereren en exporteren. Dit geheel maakt het erg efficiënt. Er is een goede prijs-
/kwaliteit verhouding. Cannock Chase Public is goed gecertificeerd en hebben een Stichting 

Derdengeldenrekening. Kortom een uitstekende keuze om met deze partij in zee te gaan. 
De offerte van Cannock Chase Public biedt de zekerheid van een derdengeldenrekening. De Stichting 
Derdengelden van Cannock Chase Public is ondergebracht bij de KvK. Het bestaan van de rekening is 

separaat gecontroleerd. Tevens is er o.a. afgesproken dat er wekelijks vanaf deze rekening alles wordt 
doorgestort aan de gemeenten ongeacht of een dossier geheel is voldaan of niet. Hiermee voorkomen 
we dat er lange tijd een hoog saldo bij de deurwaarder staat geparkeerd.  
 
 
 

Gegevensverzamelingen en de controle daarop 
GBKZ is opgericht om de belastingheffing van diverse belastingsoorten te doen. In de afgelopen 
periode is geconstateerd dat in sommige gevallen onduidelijk is welke bron voor die belastingheffing 
dient en wie toezicht houdt op de juistheid en volledigheid van de belastingbestanden. Verder vragen 
nieuwe verdienmodellen in de platformeconomie om herijking van de regels hoe je de gebruikers van 
platforms in de heffing kunt betrekken. 
 

Ontwikkeling proceskosten 

Onderzoek naar no cure-no pay bureaus 
In een brief van 2 juli 2019 heeft de Minister voor rechtsbescherming Sander Dekker de Tweede 
Kamer geïnformeerd over het door hem toegezegde onderzoek naar no cure-no pay bureaus. De 
minister schrijft: “Het doel van dat onderzoek is scherp te krijgen in hoeverre ncnp’s juridische 
procedures bij WOZ-beschikkingen en BPM-aangiftes hoofdzakelijk inzetten als verdienmodel, voor de 
verkrijging van proceskostenvergoedingen. In de afgelopen maanden is het onderzoek voorbereid in 

interdepartementaal overleg tussen de drie betrokken ministeries. Daarbij is besloten om het 
onderzoek aan te vragen bij het WODC. Het onderzoek is inmiddels opgenomen in de 
onderzoeksplanning van het WODC en zal nog dit jaar van start gaan. Ik zal u zo spoedig mogelijk op 
de hoogte stellen van de uitkomsten en van de eventueel te nemen maatregelen.”  
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Het WODC is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid. 
 

Internetconsultatie over verhoging proceskostenvergoeding met 40% 
De voorgestelde wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht verhoogt de puntwaarde voor 
door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand in de fase van beroep en hoger beroep met 
40% van € 512 naar € 717. Er wordt geen voorbehoud gemaakt voor belastingzaken, dus geldt ook 

daarvoor. De huidige puntwaarde voor besluiten genomen op grond van een wettelijk voorschrift 
inzake belastingen voor de bezwaarfase (nu € 254) wijzigt niet. 
 
Over de voorstelde wijziging staat een internetconsultatie open tot 1 december 2019. GBKZ zal een 
reactie geven. 
 
Omgevingswet 

Door het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet verandert het principe en de wettelijke 
grondslag voor het heffen van leges niet. Toch is er een aantal zaken die wel gaat veranderen, zoals 
bijvoorbeeld: 

- Nieuwe activiteiten toegestaan om leges over te heffen; 

- (mogelijk) Minder vergunningplichten; 

- De ‘knip’: het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke vergunning; 

- Gemeentelijke kosten worden hoger of lager; 

- Gemeentelijke kosten verschuiven; 

- Meer integrale vergunningen (meerdere gezagen betrokken); 

- Planactiviteiten worden minder complex (of juist complexer); 
Of er, en welke, effecten er ontstaan zal GBKZ met de deelnemers bespreken.  

 
Een tweede onderwerp, hieraan gelieerd, is de gevolgen voor legesheffing van de Wet 
Kwaliteitsborging Bouw (Wkb). De bouwtechnische toets wordt dan niet meer door de gemeente 
uitgevoerd, maar door een marktpartij. Ook de effecten hiervan moeten nader uitgewerkt worden. 
 
Zelfevaluatie in het WOZ-proces 
De Waarderingskamer controleert of GBKZ de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) goed 

uitvoert. Dit is inclusief het toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende 
zaken. Met de gewijzigde waarderingsinstructie zijn de voortgangsrapportages vervangen door 
zelfevaluaties, waardoor GBKZ zelf onderzoek doet naar diverse aspecten van de WOZ-uitvoering. Dit 
gebeurt o.a. aan de hand van beoordelingsprotocollen die in de waarderingsinstructie zijn uitgewerkt. 
De zelfevaluaties hebben een overlap met de AO/IC en de accountantscontrole. Daar waar mogelijk 
zal zoveel mogelijk afstemming plaats vinden. 
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3. Concrete doelen 2020 

 
De plannen en ambities vertaalt naar concrete doelen voor de organisatie GBKZ.  

 
 

Omschrijving Norm Toelichting 

Heffingen Opbrengst t.o.v. raming 
(marap) m.u.v. 
parkeerbelasting, leges, 
precario 

98-102%  

% Geblokkeerd < 1% M.u.v. WOZ blokkeringen 

Waarderen Beschikkingen Voor alle WOZ-objecten 
die op 1 januari van dat 
jaar bestaan wordt een 
WOZ-beschikking 
verzonden 

Bron: Waarderingsinstructie 

% Blokkeringen 
 

1 maart 5%, 1 april 3%, 
1 mei 1%, later 0,1% 

Bron: Waarderingsinstructie 

Doorlooptijd blokkering Max. 2 tijdvakken Vorig en lopend tijdvak 

Invordering Ontvangstverwerking Verwerking ontvangsten 
98% binnen 7 dagen 

 

Creditposten Posten niet ouder dan 1 

maand 

 

Afhandeling 
kwijtscheldingsverzoeken 

Max. 6 weken Datum ontvangst verzoek tot 
datum uitspraak 

Afhandeling beroepen 
kwijtscheldingen 

Max. 8 weken Datum ontvangst 
beroepschrift door GBKZ tot 
datum aanlevering aan 
gemeente 

Beroepen 
kwijtscheldingen 

Gegrond max. 35% % aantal beroepen 
kwijtscheldingen 

% oninbaar BL 0,5 %  

% oninbaar HE 0,5 %  

% oninbaar ZA 2,5 % 

% automatische incasso 

60 % 

% aantal opgelegde 

aanslagen gecombineerd 
kohier 2019 

% automatische incasso 

% automatische incasso 

Verzoeken/ 
Bezwaar/ 
beroepen 

Wettelijke afhandeling Vóór 1 januari 2021 Streven afhandeling binnen 
3 maanden na ontvangst 

WOZ Afhandeling Vóór 1 januari 2021  

Heffen Doorlooptijd afhandeling Max. 3 maanden  
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4. Bedrijfsvoering 

4.1 P&C 

 Afrekening 2019  1 maart 2020 
 Jaarverslag 2019  1 mei 2020 
 Begroting 2021   15 mei 2020 
 Kengetallen Begroting  1 juli 2020 
 Marap 2020   1 september 2020 

 Bedrijfsplan 2021  1 december 2020  

4.2 Dienstverlening 

Bereikbaarheid:  
 maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur  
 zowel telefonisch als via de balie in Overveen.  
 12.30 uur tot 17.00 uur op afspraak.  
 www.gbkz.nl 

4.3 Kostenverrekening 

Kostenverrekening op basis van: 

Voorschot wordt in rekening gebracht 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november (termijnen 
van 25%). 
In de jaarlijkse kosten van GBKZ zitten twee posten waarop vooraf weinig tot geen directe sturing 
mogelijk is. Deze kosten worden apart verrekend: 

 De kosten voor de externe deurwaarder; 

 De te betalen proceskostenvergoeding na bezwaar en beroep. 

4.4 Voorziening oninbaar 

In de stuurgroep van 12 september 2019 is besloten dat GBKZ overstapt naar de methode op basis 
van individuele boordeling. De gemeente Heemstede wil nog in ieder geval voor 2019 nog een jaar de 
oude methode gebruiken die gebaseerd is op historische resultaten.  

4.5 Beleidsafstemming 

In mei zal per gemeente een beleidsafstemming gehouden worden met de accounthouders van de 
gemeenten, het afdelingshoofd GBKZ en de fiscaal juridisch beleidsmedewerker GBKZ. 
Onderwerpen: 

 Wijzigingen in fiscaal beleid; 

 Bestuurlijk besluitvormingsproces rond de verordeningen; 
 Raming opbrengsten in relatie tot de tarieven en grondslagen. 

 

4.6 Formatie  
De formatie van GBKZ is voor 2020 vastgesteld op 16,62 fte. Zoals bij de ontwikkelingen beschreven 
wordt verwacht de als gevolg van de uittreding van Haarlemmerliede opgelegde taakstelling van 0,6 
fte in de loop van 2020 te kunnen realiseren. 
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5. Bijlagen  

5.1 Jaarplanning 

 
 

Jaarkalender t.b.v. 
Bedrijfsplan   cyclus kohiernummer 
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Heffen Bloemendaal                             

Initieel kohier gecombineerd 
aanslagbiljet 2020 1x per jaar 10                         

Nakohieren* gecombineerd 
aanslagbiljet 2020 maandelijks 10                         

Nakohieren* gecombineerd 
aanslagbiljet oude jaren 4x per jaar 10                         

Toeristenbelasting nachtverblijf 
2020(voorlopig)  1x per jaar 11                         

Toeristenbelasting nachtverblijf 
2019 (definitief) 1x per jaar 11                         

Parkeerbelasting doorlopend 14                         

Precariobelasting 1x per jaar 15                         

Precariobelasting kabels en 
leidingen 1x per jaar 16                         

Precariobelasting ligplaatsen 1x per jaar 16                         

Leges  6x per jaar 19                         

* nakohieren = aanslagen en 
verminderingen                             

Heemstede                             

Initieel kohier gecombineerd 
aanslagbiljet 2020 1x per jaar 30                         

Nakohieren* gecombineerd 
aanslagbiljet 2020 maandelijks 30                         
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Nakohieren* gecombineerd 
aanslagbiljet oude jaren 4x per jaar 30                         

Parkeerbelasting doorlopend 34                         

Precariobelasting 1x per jaar 36                         

Precariobelasting kabels en 
leidingen 1x per jaar 36                         

Precariobelasting ligplaatsen 1x per jaar 36                         

Grafrechten 1x per jaar 37                         

Marktgeld 4x per jaar 38                         

Leges 6x per jaar 39                         

Havengeld 4x per jaar 80                         

* nakohieren = aanslagen en 
verminderingen                             

Zandvoort                             

Initieel kohier gecombineerd 
aanslagbiljet 2020 1x per jaar 40                         

Nakohieren* gecombineerd 
aanslagbiljet 2020 maandelijks 40                         

Nakohieren* gecombineerd 
aanslagbiljet oude jaren 4x per jaar 40                         

Toeristenbelasting nachtverblijf 
2020 (voorlopig)  1x per jaar 41                         

Toeristenbelasting nachtverblijf 
2019 (definitief) 1x per jaar 41                         

Toeristenbelasting strandhuisjes 1x per jaar 41                         

Toeristenbelasting particulieren 
aangifte 1x per jaar 41                         

Toeristenbelasting particulieren 
aanslag 1x per jaar 41                         

Forensenbelasting woningen en 
caravans 1x per jaar 42                         

Reinigingsrechten 1x per jaar 43                         
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Parkeerbelasting doorlopend 44                         

Precariobelasting 1x per jaar 45                         

Precariobelasting 4x per jaar 46                         

Precariobelasting kabels en 
leidingen 1x per jaar 46                         

Grafrechten maandelijks 47                         

Reclamebelasting 1x per jaar 48                         

Leges 6x per jaar 49                         

                              

* nakohieren = aanslagen en 
verminderingen                             

Invordering Aanmaningen                             

Dwangbevelen                             

Openstaande postenlijst 
debiteuren                             

                              

Bedrijfs-
voering/P&C/AIC 

Interimcontrole                             

Jaarrekeningcontrole                             

Begroting volgende jaar                             

Bedrijfsplan                             

Jaarverslag                             

Marap                             

Projectgroep                             

Stuurgroep                             

Prognose belastingcapaciteit                             

Kengetallen begroting                             

Financiële aansluiting                             

Kostenverrekening                             

Voorstel oninbaar                             

Voorziening oninbaar                             
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Voorschotnota's                             

Benchmark WAKA                             

                              

Fiscaal juridische 
advisering Advisering verordeningen                             

  Beleidsafstemming                             

  
Afstemming opbrengsten en 
tarieven                             

                                

WOZ Beheer kadastrale gegevens                             

Beheer belanghebbenden WOZ                             

Beheer geometrie WOZ-
(deel)objecten                             

Beheer primaire 
objectkenmerken                             

Beheer secundaire 
objectkenmerken                             

Marktanalyse woningen                             

Marktanalyse niet-woningen                             

Waardebepaling woningen                             

Waardebepaling Niet-woningen                             

Vragenlijst kwaliteit taxaties 

(Waarderingskamer)                             

Informeel contact                              

Bezwaarafhandeling                             

Periodieke 
rapportage(Waarderingskamer)                             
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5.2 Raming belastingopbrengst 

 

BLOEMENDAAL Raming 2020 
 

HEEMSTEDE Raming 2020 
 

ZANDVOORT 
Raming 
2020 

Combikohier    Combikohier    Combikohier   

Afvalstoffenheffing 3.121.589  Afvalstoffenheffing 3.478.618  Afvalstoffenheffing 1.951.950 

Hondenbelasting    Hondenbelasting 68.000  Hondenbelasting 0 

OZB eig. niet-woning 1.130.135  OZB eig. niet-woning 842.829  OZB eig. niet woning 713.000 

OZB eig. woning 8.176.717  OZB eig. woning 5.081.114  OZB eig. woning 2.827.000 

Totaal OZB eigenaren 9.306.852  OZB gebruik niet-woning 566.784  OZB gebruik niet woning 357.000 

OZB gebruik niet-woning 558.447  Rioolheffing 2.886.210  Riool gebruik niet woning 288.000 

Riool eig. woning    RZB eig. niet-woning 210  Riool gebruik woning 1.704.000 

Riool gebr. woning    RZB eig. woning 5.352  Totaal combikohier 7.840.950 

Totaal Riool woning 2.645.963  RZB gebruik niet-woning 105      

Riool eig. niet woning    Totaal combikohier 12.929.222  Overig kohier   

Riool gebr. niet-woning         Forensenbelasting 733.000 

Totaal Riool niet woning 271.741  Overig kohier    Grafrechten onderhoud terrein 119.000 

RZB eigendom woning    Leges 205.000  Grafrechten Aula (code 14 t/m 23) 121.000 

RZB gebruik    Grafrechten 10.250  Grafrechten dierenbegraafplaats 7.000 

Totaal RZB 1.319  liggeld woonschepenhaven 6.100  Leges 301.000 

Totaal Combikohier 15.905.911  Marktgeld 37.576  Parkeren   

     Parkeerbelasting 165.000  Parkeren buitenlanders   

Overig kohier    Precario 173.657  Parkeren naheffing   

Toeristenbelasting 1.359.144  Precario pleziervaart 50.600  Totaal parkeren 126.000 

Precario 817.324  Parkeervergunningen 5.120  Precario   

Leges    Totaal overig kohier 653.303  Precario subject-gebonden   

Parkeerbelastingen 75.000     Totaal precario 668.000 

Totaal overig kohier 2.251.468     Reinigingsrecht 16.050 

      Reinigingsrecht BTW   

      Toeristenbelasting 3.294.000 

      Reclamebelasting 86.000 

      Totaal overig kohier 5.471.050 
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5.3 Overzicht belastingsoorten per gemeente 2020  

 

  Belastingsoort Bloemendaal Heemstede Zandvoort 

  Heffingsmaatstaf Heffingsmaatstaf Heffingsmaatstaf 

G
e
c
o

m
b

in
e
e
r
d

e
 a

a
n

s
la

g
 

WOZ beschikking WOZ-waarde WOZ-waarde WOZ-waarde 

OZB woning eigenaar WOZ-waarde WOZ-waarde WOZ-waarde 

OZB niet woning eigenaar WOZ-waarde WOZ-waarde WOZ-waarde 

OZB niet woning gebruiker WOZ-waarde WOZ-waarde WOZ-waarde 

Roerende ruimte belasting 
eigenaar 

taxatiewaarde taxatiewaarde   

Roerende ruimte belasting 
gebruiker 

taxatiewaarde taxatiewaarde   

Rioolheffing woning eigenaar WOZ-waarde vast tarief   

Rioolheffing woning gebruiker 
waterverbruik per 
250 m³ 

  
waterverbruik per 
200 m³ 

Rioolheffing niet woning 
eigenaar 

WOZ-waarde vast tarief per perceel   

Rioolheffing niet woning 
gebruiker 

waterverbruik per 
250 m³ 

  
waterverbruik per 
200 m³ 

Afvalstoffenheffing 
per container + 
inhoud 

per container + 
inhoud 

één of meerpersoons- 
huishouden tarief 

Hondenbelasting   aantal honden aantal honden 

O
v
e
r
ig

e
 h

e
ff

in
g

e
n

 

Toeristenbelasting X  X 

Forensenbelasting   X 

Parkeerbelasting X X X 

Precariobelasting X X X 

Reclamebelasting   X 

Parkeerbelasting X X X 

Begraafplaatsrechten  X X 

Dierenbegraafplaatsrechten     X 

Leges X X X 

Bouwleges X X X 

Marktgelden  X  

Woonschepen  X  

Reinigingsrecht     X 
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5.4 Leveringen GBKZ aan gemeenten 

  

Leveringen GBKZ aan gemeenten  
Onderwerp Wijze van 

levering 

Aan Frequentie/datum Door 

 
Financiële aansluiting 
jaarrekening 

 bestand via mail gemeenten 1 maart, concept bij accountantscontrole 
in februari 

medewerker bedrijfsvoering 

 
Jaarverslag bestand via mail gemeenten 1 mei medewerker bedrijfsvoering 

 
Financiële begroting  bestand via mail gemeenten 15 mei medewerker bedrijfsvoering 

 
Kengetallen begroting  bestand via mail gemeenten 1 juli medewerker bedrijfsvoering 

 
Marap (jan tot aug) bestand via mail gemeenten 1 september medewerker bedrijfsvoering 

 
Bedrijfsplan bestand via mail gemeenten 1 december medewerker bedrijfsvoering 

 
voorlopige 
belastingcapaciteit lopende 
jaar 

pdf bestand via mail gemeenten 1 juli afhankelijk van aanlevering door 
CBS 

teamleider waardering 
onroerende zaken (WOZ) en 
heffen 

 
definitieve 

Belastingcapaciteit t-2 

pdf bestand via mail gemeenten 1 juli afhankelijk van aanlevering door 

CBS 

teamleider waardering 

onroerende zaken (WOZ) en 
heffen 

 
Verwachte 
capaciteitsontwikkeling 

pdf bestand via mail gemeenten 15 september teamleider waardering 
onroerende zaken (WOZ) en 
heffen 

 
Format tariefberekening 

voor volgend belastingjaar 

pdf bestand via mail gemeenten 31 oktober teamleider waardering 

onroerende zaken (WOZ) en 
heffen 

 
Voorziening dubieuze 
debiteuren incl. openstaande 
postenlijst 

beveiligd Excel 
bestand 

gemeenten 1 maart coördinator team invordering 

 
Voorstel oninbaar zonder 
NAW gegevens 

beveiligd Excel 
bestand 

gemeenten voor 1 juni en voor 1 december coördinator team invordering 

 
Openstaande postenlijst 
debiteuren zonder NAW 
gegevens 

beveiligd Excel 
bestand 

gemeenten voor 1 juni, voor 1 december en 
jaarrekening 

coördinator team invordering 
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Toegewezen 
kwijtscheldingsverzoeken 
ZVT (hiervoor is een 
jaarlijkse ontheffing 
noodzakelijk: deze is voor 

2020 afgegeven) 

beveiligd 
Excelbestand 

gemeenten 1 oktober coördinator team invordering 

 
Aansluiting CIVision 
Innen/financiële applicatie 
HMS en BMD 

beveiligd 
Excelbestand 

gemeenten maandelijks coördinator team invordering 

 
Aansluiting CIVision 
Innen/financiële applicatie 
ZVT 

beveiligd 
Excelbestand 

gemeenten voor 1 juni, voor 1 oktober en 
jaarrekening 

coördinator team invordering 

 
 

  

  

 
 

    

 


