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Beslisnota voor het college
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14 november 2019

Openbaar

Openbaar
Onderwerp
Versienummer

Besluiten belastingen 2020
1

Portefeuillehouder
Informant
Afdeling
Telefoon
Email

Klaas Sloots
Mirjam Beulakker
Juridische Zaken
(038) 498 2836
M.Beulakker@zwolle.nl

Financiële gevolgen
Betreft doel
Begroting wijzigen
Dekking ten laste van

10.1.1 We voeren een solide financieel beleid
Nee
n.v.t.

Parafering
Afdelingshoofd
C.M.C. Veldman
Portefeuillehouder
K. Sloots

datumparaaf

Raad
Informatienota voor de raad
Opinienota voor de raad
Beslisnota voor de raad
n.v.t.

Bijlagen
1. Beslisnota voor de raad Belastingverordeningen 2020
2. Bekostigingsbesluit parkeerbelastingen 2020
Ontwerp besluit
Het college besluit:
1 in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel;
2 vast te stellen het Bekostigingsbesluit parkeerbelastingen 2020.
Collegebesluit d.d.:
Conform
Gewijzigd
Aangehouden
Teruggenomen
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2

voorstel

Datum

14 november 2019

Toelichting op het voorstel

Inleiding
In december worden door de raad de belastingverordeningen voor het volgende belastingjaar
vastgesteld. Met betrekking tot de parkeerbelastingen wordt ongeveer om de drie jaar een nieuw
bekostigingsbesluit vastgesteld.
Argumenten
Er is geen recent bekostigingsbesluit.
Ieder najaar wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken besloten welk maximaal bedrag de
gemeenten als kosten naheffingsaanslag in rekening mogen brengen voor het volgend belastingjaar.
De kosten van de naheffingsaanslag mogen niet meer bedragen dan de daadwerkelijk gemaakte
kosten.
De Hoge Raad heeft in een cassatieprocedure besloten dat de gemeente niet ieder jaar een nieuw
kostenbesluit hoeft te nemen. Wel moet de gemeente bewijzen dat de kosten zijn gemaakt. Omdat het
laatste bekostigingsbesluit is gemaakt onder de Verordening Parkeerbelastingen 2018, is deze aan
vernieuwing toe.
In 2020 mag maximaal € 64,50 aan kosten in rekening gebracht worden. De kosten per
naheffingsaanslag bedragen € 63,00. Daarbij wordt uitgegaan van 16.000 naheffingsaanslagen. In de
Verordening Parkeerbelastingen 2020 zijn dan ook de kosten voor de naheffingsaanslag bepaald op
€ 63,00.
In 2018 waren de kosten per naheffingsaanslag bepaald op € 71,58, waarbij werd uitgegaan van
12.000 naheffingsaanslagen. Het maximaal bedrag dat in 2018 in rekening gebracht kon worden was
€ 62,00.
Risico’s
n.v.t.
Financiën
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Vervolg
Na goedkeuring van het bekostigingsbesluit, wordt deze gepubliceerd. Voor de burger is het besluit te
vinden op de website www.overheid.nl.
Openbaarheid
Het bekostigingsbesluit parkeerbelastingen is openbaar.
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