Raadsvoorstel
Agendanummer:
Datum raadsvergadering:
Registratienummer:

27 september 2012

Onderwerp:

Eerste wijziging havengelden 2012

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. De verordening op de heffing en invordering van havengelden
2012 te wijzigen conform de aangeleverde wijzigingsverordening.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel,
Inleiding
Met ingang van 1 oktober 2012 wordt de BTW verhoogd van 19% naar 21%. Een aantal
tarieven havengeld zijn inclusief 19% BTW. Als gevolg van deze verhoging van de BTW
wordt u voorgesteld de tarieven havengeld aan te passen conform de aangeleverde
wijzigingsverordening.
Beoogd effect
Deze wijziging heeft tot doel dat de gemeente, voor wat betreft de havengelden, geen
financieel nadeel ondervindt, als gevolg van de verhoging van het BTW percentage.
Financiën
De wijziging van de tarieven heeft geen financiële gevolgen. De bruto opbrengst wordt door
de stijging van de tarieven hoger. Omdat meer BTW moet worden afgedragen zal de netto
opbrengst gelijk blijven.
Communicatie
Zoals gebruikelijk wordt deze wijziging van de verordening gepubliceerd op de
gemeentepagina in de IJssel en Lekstreek.
Bijlagen
Bijlage 1: Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de
invordering van havengelden 2012

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
secretaris
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L.M. Huizer
burgemeester

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012
Gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
Vast te stellen de volgende verordening:
Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van
havengelden 2012

Artikel I
A. Onderdeel 5. lid 2 sub a en c van de verordening op de heffing en invordering van
havengelden 2012 worden vervangen door:
2. Het havengeld bedraagt voor:
a. vrachtschepen, per m3 verplaatsing:
voor zeven aaneengesloten dagen of een gedeelte daarvan
€
bij abonnement:
voor een kwartaal
€
voor een jaar
€
c. alle overige vaartuigen (waaronder sleep- en passagiersboten, bij
het ontbreken van de tonnage) per m2 oppervlakte:
voor zeven aaneengesloten dagen of een gedeelte daarvan
€
bij abonnement:
voor een kwartaal
€
voor een jaar
€

0,113
1,191
4,176

0,113
1,191
4,176

Artikel II
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking, met dien verstande dat de onderdelen die ingevolge deze verordening
worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het
tweede lid bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.
2. De datum van ingang van de in artikel I genoemde heffing is 1 oktober 2012.

.
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
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