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Zaaknummer : 542216  
Afdeling : Team Financieel Beleid Heemstede  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf (N.F. Mulder) 
Openbaarheid : Openbaar  
 
 
ONDERWERP 

 
 
SAMENVATTING 

 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

 
 
BESLUIT B&W 
1. De raad voor te stellen het Besluit wijziging Verordening afvalstoffenheffing 

Heemstede 2020 vast te stellen. 
2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven 

aan de raad (A-stuk). 
 
BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2020 
 
besluit: 

 
 
De raad voornoemd,  
 
de griffier, de voorzitter, 

Het Besluit wijziging Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2020 vast te stellen. 

Artikel 149 Gemeentewet 

Op 4 februari jl. is in de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 
Heemstede 2020 een foutief tarief geconstateerd. In regel 1.1 “de belasting bedraagt per 
perceel per belastingjaar” van de tarieventabel wordt abusievelijk het hoge tarief voor de 
afvalstoffenheffing vermeld. Dit dient het lage tarief te zijn. 

Wijziging tarief in de Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2020 
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AANLEIDING 

 
 
MOTIVERING 

 
 
FINANCIËN 

 
 
PLANNING/UITVOERING 
− 11 februari 2020: behandeling voorstel in college 
− 12 februari 2020: behandeling voorstel in de commissie Middelen 
− 27 februari 2020: behandeling voorstel in de raad  
− Het regionale samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland 

Zuid draagt (mede) zorg voor uitvoering van de belastingverordeningen 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 

 
 
DUURZAAMHEID 

 
 
BIJLAGEN 

 

1. Collegebericht wijziging tarief Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2020  
2. Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2020 
3. Besluit wijziging Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2020 

De gewijzigde belastingverordening is digitaal beschikbaar via www.overheid.nl. 

De wijziging wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad (via 
https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/). Na de inwerkingtreding is de gewijzigde 
belastingverordening raadpleegbaar op www.overheid.nl (onder lokale regelingen). Ook 
wordt er een publicatie in de Heemsteder geplaatst waarin naar www.overheid.nl wordt 
verwezen. 

In de begroting 2020 van Heemstede is met het lage tarief rekening gehouden. 

Omdat de Verordening met terugwerkende kracht gewijzigd wordt kan de 
gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) bij de aanslagoplegging nog het juiste 
tarief toepassen. 

Op 18 december 2019 is in de raad de Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 2020 
vastgesteld. Op 4 februari jl. is in de tarieventabel behorende bij de Verordening 
afvalstoffenheffing Heemstede 2020 een foutief tarief geconstateerd. In regel 1.1 “de 
belasting bedraagt per perceel per belastingjaar” van de tarieventabel wordt abusievelijk 
het hoge tarief voor de afvalstoffenheffing vermeld (€ 322,18). Hier had het lage tarief 
opgenomen moeten worden (€ 257,74). Door deze fout zou hoogbouw met een 
verzamelcontainer aangeslagen worden voor het hoge tarief, terwijl daar het lage tarief 
voor de afvalstoffenheffing van toepassing dient te zijn. Voorgesteld wordt met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 het tarief onder regel 1.1 “de belasting bedraagt 
per perceel per belastingjaar” uit de Tarieventabel behorende bij de Verordening 
afvalstoffenheffing Heemstede 2020 te wijzigen in € 257,74 en dit vast te stellen in de 
raadsvergadering van Heemstede op 27 februari as.  


