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Onderdeel Toelichting 
1. Heffing Onroerende-zaakbelasting (OZB) 
Verordening Onroerende-zaakbelasting (OZB) is een belasting voor 

woningeigenaren en voor eigenaren en gebruikers van panden die 
geen woning zijn (bedrijfspanden). De OZB bestaat uit twee soorten 
belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. 
 
Gebruiker. Gebruikersbelasting ontvangt degene die op 1 januari een 
onroerende zaak (geen woning) gebruikt. Gebruikers van woningen 
betalen geen OZB. 
 
Eigenaar. Eigenarenbelasting ontvangt degene die op 1 januari van het 
belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar van een 
woning of andere onroerende zaak. 
 
Gemeenten stellen jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de 
gebruikersbelasting het tarief in de vorm van een percentage van de 
WOZ-waarde vast. Dit percentage bepaalt de hoogte van de aanslag 
OZB. De opbrengsten van de OZB vallen in de algemene middelen. 
 
Er zijn verschillen in de verordeningen tussen Beemster en Purmerend: 
 
Wel in Purmerend, niet in Beemster: Artikel 8 Kwijtschelding  
Bij de invordering van deze belastingen wordt uitsluitend kwijtschelding 
verleend zoals vermeld in het Uitvoeringsbesluit Kwijtschelding 
Gemeentelijke Belastingen Purmerend. 
Opnemen in de verordening is niet vereist. Zie artikel 255 
Gemeentewet in combinatie met apart genomen Uitvoeringsbesluit van 
de gemeenteraad waarin de heffingen zijn opgesomd waarvoor 
kwijtschelding mogelijk is. Raadsbesluit Beemster waarin dit is geregeld 
is “Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013”. Voordeel van het 
wel opnemen in de verordening is dat het duidelijkheid geeft in de 
verordening zelf voor de burger dat er geen kwijtschelding mogelijk  is.    
 
Wel in Purmerend, niet in Beemster: Artikel 4 Vrijstellingen  
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; 
Opnemen van deze vrijstelling is vrije keus gemeente. Het leidt ertoe 
dat in Beemster de gemeente wel een aanslag krijgt voor het 
gemeentehuis, maar in Purmerend niet 
 
De panden in de vrijstelling van Purmerend zijn: 
- Gorslaan 50 (Brandweerkazerne) 
- Gorslaan 50 (Oefenterrein brandweer) 
- Kaasmarkt 20 (Oude stadhuis) 
- Purmersteenweg 42 (Stadhuis) 
- Van IJsendijkstraat 417 (De Koog)          
- Purmerweg 92 (Begraafplaats) 
- Purmerweg 92A (Crematorium) 
- Edammerweg 3 (Opslag gemeente Purmerend) 



Geconstateerd is dat het crematorium onterecht in de vrijstelling zit 
(pand is niet in eigendom en gebruik van de gemeente). Voor Beemster 
zou toepassing ertoe leiden dat het raadhuis (Rijn Middelburgstraat 1), 
twee brandweerkazernes en de begraafplaats in de vrijstelling vallen. 
Voor de begraafplaats worden al geen aanslagen verstuurd. 
 
Wel in tarieventabel Purmerend, niet in Beemster  
2. Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd. 

Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een 
aanslagbiljet verenigde verschuldigde belastingaanslagen 
aangemerkt als één belastingaanslag.  

In praktijk worden belastingaanslagen onder de € 7,50 niet opgelegd in 
Purmerend en ook niet in Beemster.  
 
Ter informatie:  
- De laagste WOZ-waarde in Purmerend is € 3.000,- voor een 

berging met OZBG € 5,20. De OZB is echter wel opgelegd omdat 
deze deel uitmaakt van combi aanslag. Het heffingsysteem kijkt 
naar de totale aanslagbedrag.  Tekst tarieventabel hierop 
aanpassen. 

- Laagste WOZ-waarde in Beemster is € 6.000,- met OZBG aanslag 
€ 7,80. Betreft een Trafo. 

  
Tarieven en 
opbrengsten 

a. Tarieventabel 2020 
 

Percentage OZB Purmerend Beemster 
Bij de gebruikersbelasting 0,1907% 0,1464% 
Bij de eigenarenbelasting 
- Voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot 

woning dienen 
- Voor onroerende zaken die niet in 

hoofdzaak tot woning dienen 

 
0,0946% 

 
0,1996% 

 

 
0,1160% 

 
0,1509% 

 
b. Opbrengsten 2020-2024 (x € 1.000) 
 

Baten Purmerend 2020 2021 2022 2023 2024 
OZB niet-woningen gebruikers  2.047 2.078 2.109 2.140 2.173 
OZB woningen eigenaren 9.189 9.431 9.679 9.898 10.046 
OZB niet-woningen eigenaren 2.537 2.575 2.614 2.653 2.693 

 
Baten Beemster 2020 2021 2022 2023 2024 
OZB niet-woningen gebruikers 228 270 299 304 308 
OZB woningen eigenaren 1.813 1.903 1.996 2.081 2.112 
OZB niet-woningen eigenaren 424 493 541 550 558 

 
 

Gegevens Waarde per 1-1-2020 
 

Waarde (x 1.000) Purmerend Beemster 
Bij de gebruikersbelasting 1.073.439 213.986 



Bij de eigenarenbelasting 
- Voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot 

woning dienen 
- Voor onroerende zaken die niet in 

hoofdzaak tot woning dienen 

 
9.712.750 

 
1.270.722 

 

 
1.609.551 

 
271.486 

 
Zowel in Purmerend als in Beemster wordt gerekend met ca. 6% 
leegstand (effect op opbrengst gebruikersbelasting). 
 
Er zit een verschil in de opbrengst eigenaar en gebruik bij niet-
woningen vanwege de leegstand, ongebouwde percelen en de 
woondelenvrijstelling. Dit laatste speelt vooral bij agrarische bedrijven 
Beemster. De woondelenvrijstelling houdt in dat de er geen 
gebruikersbelasting wordt geheven over de waarde van die delen van 
het object welke dienen tot woning dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn 
aan woondoeleinden. 
 
De gemiddelde WOZ-waarde 2020: 
- woning Purmerend is: € 261.000 
- niet-woning Purmerend is: € 510.000 (excl. agrarische en 

ongebouwd) 
- woning Beemster is: € 380.000  
- niet-woning Beemster is: € 568.000 
 

Beoordeling 
‘beste van 2 
werelden’ 

Er zijn beperkte verschillen tussen de verordeningen. Voorstel is de 
basis van Purmerend te gebruiken. Dat betekent dat panden voor de 
publieke dienst niet worden aangeslagen. Dat is rondpompen van geld. 
 

Analyse 
consequenties 

In Beemster is bij de Kadernota in 2019 besloten door de raad om de 
tarieven niet woningen in twee jaar naar Purmerends niveau te laten 
stijgen. Hier is derhalve geen harmonisatievraagstuk meer aan de orde. 
 
Het tarief woningen in Beemster ligt 22% hoger dan in Purmerend. De 
waarde van de Beemster woningen is 14% van het totaal. Met 
verdiscontering van Beemster gaat het tarief van Purmerend van 
0,0946 naar 0,0976. Dat is een stijging van 3% in Purmerend en een 
daling van 16% in Beemster. Deze 3% staat voor een bedrag van € 
344.000 (Beemster waarde * purmerends tarief minus Beemster 
opbrengst). In de eerste analyses van de belastingharmonisatie zou dit 
grotendeels gedekt worden door verhoging van het tarief niet woningen 
in Beemster. Aangezien dit reeds is gebeurd, zal deze verhoging 
gedekt moeten worden uit de algemene middelen of door verhoging 
van andere heffingen zoals hondenbelasting, toeristenbelasting, leges. 

Politieke 
vragen 

- Wilt u het OZB-tarief per 1 januari 2022 onverkort harmoniseren, 
dus (3% verhoging in Purmerend en 16% daling in Beemster) of 
niet? 

- Wilt u het nadeel ten laste van de algemene middelen verwerken 
(omdat Beemster de verhoging niet-woningen al heeft doorgevoerd) 
of zoveel mogelijk dekken uit andere heffingen? 

- Bent u akkoord dat de panden van de gemeente voor de publieke 
dienst geen aanslag krijgen? (vrijstelling) 

 



Onderdeel Toelichting 
Heffing Roerende-zaakbelasting (RZB) 
Verordening Roerende-zaakbelasting (RZB) is een gemeentelijke belasting op 

roerende woon- en bedrijfsruimten. Voorbeelden hiervan zijn 
woonschepen. De roerende-zaakbelasting bestaat uit twee soorten 
belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. De gemeente 
stelt jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de 
gebruikersbelasting een percentage van de waarde in het economische 
verkeer van de roerende zaak vast als basis voor de belastingheffing. 
Dit percentage bepaalt de hoogte van de aanslag RZB. De opbrengsten 
van de RZB vallen in de algemene middelen. 
 
Er zijn verschillen in de verordeningen tussen Beemster en Purmerend: 
 
Wel in Purmerend, niet in Beemster: Artikel 5 Vrijstellingen 
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;  

 
Opnemen van deze vrijstelling is een vrije keuze van de gemeente. De 
vrijstelling komt in praktijk niet voor en kan verdwijnen. 
 
2. Bij de toepassing van het eerste lid is het bepaalde bij of krachtens 

de artikelen 4 of 6 van deze verordening van overeenkomstige 
toepassing. 

 
Is per abuis (nog) opgenomen. Tekst kan vervallen.   
 
3. De vrijstelling met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel f, 

bedoelde ruimte geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover 
de gemeente van die ruimten niet het genot heeft krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht. 

 
Opnemen van deze vrijstelling is een vrije keuze van de gemeente. De 
vrijstelling komt in praktijk niet voor en kan verdwijnen 
 
Wel in tarieventabel Purmerend, niet in Beemster  
2. Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 vindt geen invordering 

plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal 
van op één aanslag verenigde verschuldigde bedragen belastingen 
op roerende woon- en bedrijfsruimte of andere heffingen 
aangemerkt als één belastingbedrag. 

 
In praktijk worden belastingaanslagen onder de € 7,50 niet opgelegd in 
Purmerend en ook niet in Beemster. Tekst wordt vanaf 2021 ook 
opgenomen in de verordening Beemster. Het bedrag zal worden 
aangepast. 
  
Ter informatie: de laagste aanslag RZB Purmerend en Beemster 2019 
- Beemster: € 160,38 
- Purmerend: € 96,13 
 



Tarieven en 
opbrengsten 

a. Tarieventabel 2020 

 
De tarieven zijn gelijk aan de OZB. 

 
b. Opbrengsten 2020-2024 (x € 1.000) 

 
Opbrengsten 2020 2021 2022 2023 2024 
Roerende woon-/bedrijfsruimten 
Purmerend 

12 12 12 12 12 

Roerende woon-/bedrijfsruimten 
Beemster 

8 8 8 8 8 

 
 

Percentage RZB Purmerend Beemster 
Bij de gebruikersbelasting 0,1907% 0,1464% 
Bij de eigenarenbelasting 
- 1e voor woonruimten 
- 2e voor bedrijfsruimten 

 
0,0946% 
0,1996% 

 

 
0,1160% 
0,1509% 

Gegevens Aantal objecten: 
- Beemster circa 30 
- Purmerend circa 70 
 
Waarde economisch verkeer gemiddeld: 
- Beemster: € 225.000,- (belastingjaar 2019)  
- Purmerend: € 195.000,- (belastingjaar 2019) 
 

Beoordeling 
‘beste van 2 
werelden’ 

Er zijn beperkte verschillen tussen de verordeningen. Voorstel is de 
basis van Purmerend te gebruiken met inachtneming van de 
opmerkingen bij ‘verordeningen’ 

Analyse 
consequenties 

Zie hiervoor de analyse bij OZB.  

Politieke 
vragen 

Zie vragen bij OZB. 
 

 



 
Onderdeel Toelichting 
Heffing Hondenbelasting 
Verordening De hondenbelasting is een van de oudste belastingen van 

Nederland. De raad heeft keuzemogelijkheden als het gaat om 
de hoogte en de differentiatie van tarieven die de 
belastingschuld bepalen en de belastingplichtigen of belastbare 
feiten die zijn vrijgesteld. Zo is het mogelijk om een hoger of 
lager tarief te laten gelden voor een tweede of derde hond. 
Hiermee benut een gemeente  de mogelijkheid tot regulering die 
de hondenbelasting biedt. De wet kent geen verplichte 
vrijstellingen voor de hondenbelasting. De gemeenteraad kan 
kiezen voor een van de facultatieve vrijstellingen, als er maar 
wel een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. Dit maakt 
onder meer vrijstellingen mogelijk voor een blindengeleidehond, 
een hulphond, een politiehond of honden op opleidingsterreinen. 
 
Deze heffing wordt in Purmerend geheven, maar niet in 
Beemster. 
 
De verordening van Purmerend is opgesteld conform het 
standaard VNG model met vrijstellingen voor 
blindengeleidenhonden, gehandicapten assistentiehonden, 
honden in voorraad van fokkers, jonge honden tot 3 maanden bij 
de moederhond, politiehonden en honden in een asiel. 
 
Honden moeten schriftelijk aan- en afgemeld worden.  

Tarieven en 
opbrengsten 

De Purmerendse tarieventabel is een enkele regel: het tarief per 
hond per belastingjaar is € 76,80. 
 
De opbrengst hondenbelasting is in Purmerend is € 412.000.  
Het aantal geraamde honden is derhalve: 5.364. Dat betekent 
een percentage van 6,6% van de inwoners (Purmerend 1-1-
2020: 81.259). Als we dit op Beemster (Beemster: 1-1-2020: 
10.017) zouden toepassen, zou dit ca. 660 honden betekenen. 
Opbrengst afgerond € 50.500. De extra perceptiekosten (inning 
en controle) zijn een eenmalige nulmeting ca € 4.100 en bij een 
1/3 controle ca € 1.650. 

Gegevens Er zijn geen gegevens bekend over het aantal honden in 
Beemster. Zie hiervoor. 

Beoordeling ‘beste 
van 2 werelden’ 

Een vergelijking van de twee gemeenten is niet te maken omdat 
Beemster de heffingsmogelijkheid niet gebruikt.  
 
Hondenbelasting wordt in 201 van de 355 gemeenten geheven 
(2019). Het hoogste tarief in Nederland is € 124,80, het laagste 
tarief is € 15,37. Het gemiddelde tarief is € 54,46. Gegevens: 
COELO-atlas 2019. 

Analyse 
consequenties 

In Purmerend wordt de hondenbelasting gezien in de  
samenhang met het beleid. Purmerend heeft een hondenbeleid 
met uitrenvelden en uitlaatroutes. Beemster heeft geen 



Onderdeel Toelichting 
hondenbeleid. In Purmerend is in het verleden berekend dat 
ondanks dat hondenbelasting een algemeen dekkingsmiddel is, 
de opbrengsten in redelijke verhouding tot de kosten van 
hondenmaatregelen staan.  
 
Met dat in ogenschouw zijn er drie mogelijkheden: 
1. Heffen in de hele gemeente en ook het beleid gelijk trekken. 

In Beemster kunnen dan ook voorzieningen komen die 
betaald worden uit de opbrengst.  

2. Heffen enkel binnen de bebouwde kom (en ook 
voorzieningen enkel in de bebouwde kom).  

3. Geen hondenbelasting heffen. De kosten die Purmerend 
maakt verrekenen met de OZB (verhoging ca. 2,5%).  

 
Ad 1. In de nieuwe gemeente zijn in Purmerend wel 
uitrenvelden, uitlaatstroken en voorzieningen zijn en in 
bijvoorbeeld Zuidoostbeemster nog niet. Als inwoners dit willen, 
kan dit dan ook in voormalige gemeente Beemster. 
 
Ad 2. In de besprekingen in de Klankbordgroep Fusie is wel 
gesproken over de mogelijkheid om erfhonden van heffing uit te 
sluiten. Na de herindeling met de gemeente Graft-De Rijp en de 
gemeente Schermer heeft de gemeente Alkmaar in 2017 naast 
de blindengeleidehonden en andere hulphonden ook zoveel 
mogelijk (boeren)erfhonden buiten de hondenbelastingplicht 
gehouden. Dit naar het voorbeeld van de gemeente 
Hellendoorn. Omdat het begrip erfhond moeilijk objectief te 
omschrijven is, was dit  alleen mogelijk door in de verordening 
gebieden te markeren waar de plicht niet geldt. Hoe hieraan 
invulling te geven, is aan de gemeenteraden. Hierbij valt te 
denken aan de grens van de bebouwde kom. 
 
Ad 3. De opheffing van de hondenbelasting zou een gat in de 
begroting van de nieuwe gemeente slaan. Tenzij de opbrengst 
vervangend wordt meegenomen in de OZB. De opbrengst 
hondenbelasting is circa 2,5% van de gezamenlijke OZB-
opbrengst. De direct te besparen perceptiekosten voor 
Purmerend zijn € 10.000 per jaar zijnde de kosten van de 
jaarlijkse 1/3e controle. Afschaffing betekent derhalve een netto 
derving van ca. € 400.000. De invoering in Beemster betekent 
een verbetering van de begroting met € 45-50.000 uitgaande 
van een vergelijkbaar % hondenbezit als in Purmerend. 
 
Zonder harmonisatie gaat Beemster na 2 jaar over tot het 
systeem van Purmerend. Naast de keuze wel of niet heffen, is er 
nog de keuze tot meer of minder vrijstellingen en 
tariefdifferentiatie. Het tarief kan voor elke hond gelijk zijn, maar 
loopt vaak op met het aantal honden. Veel gemeenten kennen 
ook een apart tarief voor kennels. Hier is echter geen directe 



Onderdeel Toelichting 
aanleiding voor. Het voorstel is de verordening van Purmerend 
als uitgangspunt te houden. 

Politieke vragen Op basis van de consequenties zijn de volgende vragen aan de 
orde: 
- Wilt u de hondenbelasting afschaffen en de opbrengst 

dekken uit de OZB (verhoging 2,5%)? 
- Wilt u bij introductie van de hondenbelasting in Beemster het 

buitengebied buiten heffing stellen? 
- Wilt u bij de introductie van de hondenbelasting in Beemster 

de extra opbrengst gebruiken voor opruimvoorzieningen in 
Beemster? 

 
 



 
Onderdeel Toelichting 
Heffing Naam heffing: Toeristenbelasting 
Verordening De verordeningen toeristenbelasting van Beemster en 

Purmerend zijn voor het grootste deel gelijk aan elkaar. Er zijn 
vrijstellingen voor verblijven in een toegelaten instelling (WTZI), 
in een COA opvang en op vaartuigen. Er is één verschil.  De 
gemeente Beemster kent het volgende artikel omdat ze een 
camping in de gemeente hebben: 
 
Artikel 5 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing  
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: a. 
kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig 
ander onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte 
daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor een 
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is 
vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel 
of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.  
b. kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en 
volgens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het 
plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van 
recreatief nachtverblijf.  
c. vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van 
een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing 
van eenzelfde kampeermiddel gedurende een seizoen of een jaar.  
d. volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt 
van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor 
volgtijdige plaatsing van verschillende kampeermiddelen.  
2. Voor kampeermiddelen op volgtijdige standplaatsen kan het aantal 
overnachtingen bedoeld in artikel 4 op een bij de aangifte gedaan verzoek 
van de belastingplichtige forfaitair worden vastgesteld.  
3. Bij de forfaitaire berekening voor kampeermiddelen op volgtijdige 
standplaatsen wordt per standplaats:  
a. het aantal overnachtende personen gesteld op 2 personen;  
b.  het aantal 

nachten gesteld 
op:  

als een kampeermiddel in het be-
lastingjaar geschikt is voor gebruik 
of alleen mag worden gebruikt 
gedurende:  

 meer dan maar niet meer dan  
1°23 nachten  -  3 maanden  
2°46 nachten  3 maanden  6 maanden  
3°69 nachten  6 maanden  9 maanden  
4°92 nachten  9 maanden  -  

 

Tarieven en 
opbrengsten 

Tarief Purmerend 2020: € 1,60 per persoon per overnachting.  
Tarief Beemster 2020: € 2,20 per overnachting. 
 
In Beemster ontbreekt “per persoon” in de omschrijving. Maar 
wordt wel als zodanig bedoeld en belast. 
 
Opbrengst Purmerend 2019 (begroot): € 75.000,- 
Opbrengst Beemster 2019 (begroot): € 80.000,- 



Aanslagen 2019 worden eind februari opgelegd. Bovenstaande 
bedragen zijn de geschatte opbrengst. Is thans hoger dan 
begroot vanwege toename AirBnB’s 

Gegevens In Purmerend komt de opbrengst vooral van het Burggolf hotel 
en daarnaast AirBnB’s en migrantenhuisvesting. In Beemster 
meer divers. Bed and Breakfast, Hotel van der Valk, camping, 
Fort resort en ook AirBnB’s en migrantenhuisvesting. Gegevens 
worden naast de grote en bekende partijen verkregen door 
zoeken op Internet en aanschrijven. 

Beoordeling ‘beste 
van 2 werelden’ 

De verordeningen zijn gelijk en in de verordening 2022 van de 
gemeente Purmerend zal ook de camping moeten worden 
opgenomen. 

Analyse 
consequenties 

Harmonisatievraagstuk is beperkt tot het tarief. Daarvoor zijn de 
tarieven van de regio opgevraagd: 
- Zaanstad:                       € 7,00 
- Waterland:                      € 2,50     
- Alkmaar:                         € 2,41 
- Hoorn:                             € 2,54     
- Edam-Volendam:            € 2,02 
- Wormerland:                    € 1,60 
 
Voorstel is daarom het tarief van Beemster (€ 2,20) te hanteren. 
Het tarief van Purmerend is laag in regionaal perspectief. 
Begrotingsvoordeel is dan 75.000/1,60*0,60 (verhoging) =  
€ 28.125. 

Politieke vragen Wilt u bij de harmonisering van de verordening toeristen-
belasting het hogere tarief van Beemster hanteren voor de 
nieuwe gemeente? 

 
 
 



 
Onderdeel Toelichting 
Heffing Precariobelasting 
Verordening Precariobelasting wordt geheven van degene die een voorwerp 

of voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond heeft, dan wel degene voor wie dat 
voorwerp/die voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond aanwezig is. De gemeente voert jaarlijks een 
inventarisatie uit aan de hand waarvan de precariobelasting 
wordt opgelegd. 
 
Er zijn diverse vrijstellingen zoals gemeentelijk bezit, niet 
commerciële activiteiten, bewegwijzering van de ANWB en 
plantenbakken. 
 
Voor het Centrumgebied (historische Binnenstad) gelden hogere 
tarieven dan in de rest van Purmerend. Een zomerterras op de 
Koemarkt heeft ook een eigen tarief. 
 

Tarieven en 
opbrengsten 

Opbrengst Precariobelasting: € 204.000.  
 
Tarieven: 
a) Voorwerpen op openbaar gebied Centrum: 17,90 per m2 per 

kwartaal, 35,80 per m2 per halfjaar, 71,60 per m2 per jaar.  
b) Voorwerpen op openbaar gebied overige gebieden: 12,00 

per m2 per kwartaal, 24,00 per m2 per halfjaar, 48,00 per 
m2 per jaar 

c) Zomerterras Koemarkt (1/3-31/10): 5,45 per m2 per maand 
d) Het tarief voor het hebben van voorwerpen op openbare 

gemeentegrond bij commerciële evenementen, bedraagt per 
dag, per m2 € 0,45 
 

Gegevens In 2019 zien we door incidentele precario (precario voor het 
tijdelijk in gebruik hebben van gemeentegrond) door de toename 
van bouwactiviteiten in Purmerend een aanzienlijk hogere bruto 
opbrengst. In de analyse is geen rekening gehouden met 
bezwaren en verminderingen over 2019. Gegevens: 
 
Centrum 
- Aanslagen centrumtarief: aantal 328, totaalbedrag: 

€ 140.760 
- Van bovengenoemd aantal/bedrag betreft 58 aanslagen 

“incidentele” precario voor een totaalbedrag van € 23.771 
(Vaste precario dus € 116.988) 

 
Overig gebied 
- Aanslagen overig gebied: aantal 290, totaalbedrag: € 

130.866 



Onderdeel Toelichting 
- Van bovengenoemd aantal/bedrag betreft 104 aanslagen 

“incidentele” precario voor een totaalbedrag van € 90.199 
(Vaste precario dus € 40.667) 

 
Zomerterras 
- Aanslagen zomerterras: aantal 16, totaalbedrag: € 31.271 
 
Evenementen 
- Aanslagen evenement: aantal 14, totaalbedrag: € 6.191 
 
Toelichting 
Vaste precario is de jaarlijks terugkerende precariobelasting 
voor uitstallingen van winkel, terrassen etc. De verhouding in de 
totaalbedragen is circa 70% voor de binnenstad en 30% voor 
overig gebied. Rekenen we ook de zomerterrassen mee dan is 
de verhouding bijna 80% om 20%. 
 
 
Gegevens worden verkregen door een jaarlijkse controle op de 
vaste precario (inhuur van een bedrijf). De variabel precario 
aanslagen gaan op basis van verleende vergunningen. 

Beoordeling ‘beste 
van 2 werelden’ 

Een vergelijking van de twee gemeenten is niet te maken omdat 
Beemster de heffingsmogelijkheden niet gebruikt.  

Analyse 
consequenties 

De invoering van precario zal enige communicatie naar de 
inwoners en bedrijven van Beemster vragen, maar 
precariobelasting staat in Purmerend niet ter discussie. Om die 
reden wordt er vanuit gegaan dat de verordening ook op het 
grondgebied van Beemster gaat gelden. In Purmerend wordt 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de Binnenstad en overig 
Purmerend. Het meest logisch is Beemster te beschouwen als 
overig Purmerend. 
 
Als we een raming moeten afgeven voor het begrotingseffect, 
zal dat op zijn hoogst het inwonereffect zijn:  (Purmerend 1-1-
2020: 81.259; Beemster: 1-1-2020: 10.017). Dan gaat het om 
circa € 25.000.  

Politieke vragen - Is het akkoord dat dat de verordening precario van 
Purmerend per 1 januari ook gaat gelden voor het 
grondgebied van Beemster? 

- Is het akkoord dat voor de hele Beemster de tarieven gelden 
als voor overig Purmerend (geen centrumtarief)? 

 
 
 



 
Onderdeel Toelichting 
Heffing Parkeerbelasting 

Reclamebelasting 
Verordening Parkeerbelasting wordt in Purmerend geheven voor het 

daadwerkelijke parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen en 
voor een vergunning om te parkeren op daarvoor aangewezen 
plaatsen. De gemeenteraad heeft een aantal keuzes: 
• de keuze voor de tarieven en de differentiatie die hierin 

wordt aangebracht; 
• de maatstaf die wordt gebruikt voor de heffing; 
• de tijdstippen waarop de parkeerbelasting wordt geheven. 
 
Deze heffing wordt in aangewezen delen van Purmerend 
geheven, maar niet in Beemster. Purmerend heeft geen 
vrijstellingen. 
  
Reclamebelasting wordt geheven in een vastgesteld gebied voor 
openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare 
weg (dus niet in heel Purmerend). Er zijn diverse vrijstellingen 
zoals o.a. uitingen van politieke partijen, uitingen op scholen en 
ziekenhuizen. De opbrengst van reclamebelasting wordt na 
aftrek van de perceptiekosten onder voorwaarden beschikbaar 
gesteld aan de Stichting Binnenstad Ondernemersfonds 
Purmerend.  
 
In Purmerend wordt deze belasting geheven in het gebied van 
de historische binnenstad m.u.v. de BIZ Koemarkt. 

Tarieven en 
opbrengsten 

Opbrengst Parkeerbelastingen: € 3.554.000. Tarieven: div. 
Opbrengst Reclamebelastingen: € 150.000. Tarieven: div. 

Gegevens N.v.t. Er is in de harmonisatie geen aanleiding om deze twee 
belastingen ook voor delen van Beemster van toepassing te 
laten verklaren. 

Beoordeling ‘beste 
van 2 werelden’ 

Een vergelijking van de twee gemeenten is niet te maken omdat 
Beemster de heffingsmogelijkheden niet gebruikt.  

Analyse 
consequenties 

Geen consequenties. 
 

Politieke vragen - N.v.t.  
 
 
 



 
Onderdeel Toelichting 
Heffing Afvalstoffenheffing (ASH) 
Verordening Afvalstoffenheffing is evenals de wettelijk plicht huishoudelijke 

afvalstoffen in te zamelen, geregeld in de Wet milieubeheer. Deze 
belasting kan de gemeente pas heffen zodra zij voldoet aan de wettelijke 
inzamelplicht. Of een huishouden ook daadwerkelijk afval aanbiedt, is 
voor de heffing niet van belang (het is een belasting). Met de 
afvalstoffenheffing kunnen gemeenten de inzameling van het 
huishoudelijk afval bekostigen. 
 
De verordeningen van Beemster en Purmerend zijn identiek op 1 artikel 
na. Purmerend heeft een artikel over kwijtschelding: 
Artikel 8: bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt uitsluitend 
kwijtschelding verleend zoals vermeld in het uitvoeringsbesluit 
Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Purmerend’. De toepassing is 
gelijk (zie factsheet kwijtschelding). De tarieventabellen verschillen. 

Tarieven en 
opbrengsten 

Beemster: 
• Belasting per perceel per belastingjaar indien het perceel wordt 

gebruikt door één persoon: 232,56 
• Belasting per perceel per belastingjaar indien het perceel wordt 

gebruikt door twee of meer personen: 327,48 
• Belasting voor een extra container GFT afval of een extra container 

restafval: 151,80 
 
Purmerend 
• Belasting per perceel per belastingjaar: 328,08 
• Belasting voor een extra minicontainer met een inhoud van 240 liter 

voor restafval: 328,08 (de extra minicontainer wordt uitsluitend 
verstrekt i.c.m. een minicontainer van 140 liter voor GFT afval) 

 
Opbrengst Beemster: 1.215.700 
Opbrengst Purmerend: 11.776.000 
 

Gegevens Tariefsberekening: 
Beemster en Purmerend maken een verschillende berekening van de 
kosten. Voor Beemster is dit met name ingegeven doordat bij de 
ambtelijke samenwerking de kosten van inzameling niet mochten 
stijgen. Bij toepassing van de Purmerendse berekening van 
kostendekkendheid zou Beemster door een hogere 
overheadtoerekening hogere kosten en dus een hoger tarief hebben. 
 

Purmerend Beemster 
Doorbelasting straatreiniging: 
1/3 deel ASH, 1/3 deel RH,  
1/3 deel Algemene middelen  
Doorbelasting m.u.v. bepaalde onder-
delen zoals hondenbeleid, graffiti 
verwijdering, etc. Is cf uitspraak Hof 2009 

Doorbelasting straatreiniging: 
75% ASH 
25% RH 
 
Deze toerekening is niet conform de 
uitspraak van het Hof in 2009. 
 



Toerekening overhead 
50% o.b.v. loonsom 
50% o.b.v. taakveld 
Alle overhead wordt toegerekend 

Toerekening overhead 
27% o.b.v. doorbelasting DVO 
22% o.b.v. doorbelasting gem. werken + 
tractie. Overhead wordt deels 
toegerekend 

Toerekening specifieke huisvesting: 
Doorbelasting HV De Koog, garage, 
Milieustraat 

Toerekening specifieke huisvesting: 
n.v.t. 

Voorziening oninbare debiteuren 
Dotatie meegenomen in 
tariefsberekening 

Voorziening oninbare debiteuren 
Geen dotatie meegenomen in 
tariefsberekening 

Egalisatievoorziening: 
Purmerend heeft een egalisatie-
voorziening voor afvalstoffenheffing 

Egalisatiereserve: 
Beemster heeft een egalisatiereserve  
voor afvalstoffenheffing 

BTW in de heffing 
Ja, 21% 

BTW in de heffing 
Ja, 21% 

 
Dit zijn de kosten: 
  

2019 2020 2021 Gem. % 
Apparaatskosten 3.251.664 3.319.246 3.407.130 3.326.013 28% 
Inzameling/verwerking 5.568.277 5.742.021 6.069.140 5.793.146 49% 
Doorbel. Straatreiniging 741.380 790.886 807.064 779.777 7% 
Kwijtschelding/oninbaar 855.000 855.000 855.000 855.000 7% 
Inkomsten afvalstromen -824.706 -782.671 -774.311 -793.896 -7% 
Doorbel. milieustraat -222.911 -371.272 -376.841 -323.675 -3% 
Reinigingsrecht -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -1% 
Onttrekking voorziening -313.246 -167.910 -35.834 -172.330 -1% 
Overhead 1.294.764 1.319.353 1.336.599 1.316.905 11% 
Btw 1.194.575 1.151.101 1.210.118 1.185.265 10% 
Totaal ASH Purmerend 11.464.797 11.775.754 12.418.065 11.886.205 100% 
            
DVO 80.815 84.982 87.596 84.464 7% 
Inzameling/verwerking 757.086 747.577 759.265 754.643 64% 
Doorbel. Straatreiniging 53.538 85.687 86.176 75.134 6% 
Kwijtschelding/oninbaar 16.500 25.000 25.000 22.167 2% 
Inkomsten afvalstromen -111.732 -65.781 -63.148 -80.220 -7% 
Doorbel. milieustraat 101.941 102.960 103.990 102.964 9% 
Overhead 26.764 28.012 28.841 27.872 2% 
Btw 182.000 207.266 211.309 200.192 17% 
Totaal ASH Beemster 1.106.912 1.215.703 1.239.029 1.187.215 100% 

 
Voor de nieuwe berekening kan worden volstaan met het optellen van 
de beide tabellen (waarbij DVO en apparaatskosten bij elkaar worden 
opgeteld) en het te delen door het nieuwe aantal aansluitingen met twee 
correcties: 

1. Overhead 
2. Straatreiniging 

 
Ad. 1. Hier doet zich een vraagstuk voor. De overhead bedragen in de 
tariefberekeningen 2019 en 2020 van Purmerend zijn gebaseerd op een 



overhead berekening uit juli 2017 (begroting 2018-2021). Dit was de 
laatste gedetailleerde berekening voordat het Ruimtelijk domein opnieuw 
werd ingedeeld (per 1-1-2018). Het beeld was dat de 
loonkostenbegroting zou worden aangepast en dat de overhead 
opnieuw zou worden berekend. Dat is tot op heden niet gebeurd. De 
overhead zou in Purmerend omhoog moeten op basis van de huidige 
berekeningsmethode. De huidige berekening is voor 50% gebaseerd op 
de toegerekende salariskosten en voor 50% op het budget van het 
taakveld. Die methode kan beter worden ingewisseld voor een methode 
met een opslag op de salariskosten. Bij toepassing van het systeem van 
Purmerend zou er bij Beemster 194.000 euro extra overhead worden 
toegerekend. Omdat de salarisverdeling moet worden herzien en daarna 
de overheadberekening (het voorstel is dit te doen in de begroting 2022) 
zijn in de tabel hierna enkel beide begrotingen opgeteld (plus correctie 
straatreiniging). De overhead is dan afgerond 40% van de salariskosten. 
Ad 2. Beemster rekent teveel kosten van straatreiniging (€ 32.600) door 
aan het tarief afvalstoffenheffing. Dat wordt gecorrigeerd. 
 
In de samengevoegde begroting zijn dit dan de kosten: 
 
Beemster en 
Purmerend 

2019 2020 2021 Gem. % 

Apparaatskosten 3.332.479 3.404.228 3.494.726 3.410.478 26% 
Inzameling/verwerking 6.325.363 6.489.598 6.783.313 6.532.758 49% 
Doorbel. Straatreiniging 762.319 824.413 840.788 809.173 6% 
Kwijtschelding/oninbaar 871.500 880.000 880.000 877.167 7% 
Inkomsten 
afvalstromen 

-936.438 -848.452 -837.459 -874.116 -7% 

Doorbel. milieustraat -120.970 -268.312 -272.851 -220.711 -2% 
Reinigingsrecht -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -1% 
Onttrekking voorziening -313.246 -167.910 -35.834 -172.330 -1% 
Overhead 1.550.483 1.584.094 1.658.902 1.597.827 12% 
Btw 1.376.575 1.358.367 1.421.427 1.385.456 10% 
Totaal ASH  12.768.065 13.176.026 13.853.012 13.265.701 100% 

 
In 2021 is daarbij sprake van een aanzienlijke kostenstijging door 
hogere verwerkingstarieven. 
 
In de tariefsberekening wordt thans van de volgende aantallen 
uitgegaan: 
 

Kenmerk Purmerend Beemster 

Belastingplichtigen afvalstoffenheffing: 
eenpersoons  1.020 
Belastingplichtigen afvalstoffenheffing: 
meerpersoons 35.900 2.935 

 
In de jaarrekening 2019 van Purmerend staat voor de afvalstoffenheffing 
een voorziening ‘door derden beklemde middelen met een specifieke 
aanwendingsrichting’. In de jaarrekening 2019 van Beemster is hiervoor 



een egalisatiereserve opgenomen. Beide beogen hetzelfde: 100% 
kostendekkendheid en een stabiel tariefsbeleid. De standen staan 
onderstaand opgenomen. 
 
 

 JR 2019 Verwachte stand 
eind 2020 

Beemster 85.000 85.000 
Purmerend 250.324 82.414 

 
De standen zijn van beperkte omvang per belastingplichtige en kunnen 
in de begroting 2022 samengevoegd worden. 
 

Beoordeling 
‘beste van 2 
werelden’ 

De meeste gemeenten laten het tarief van de afvalstoffenheffing 
afhangen van de huishoudensomvang: of door DIFTAR 
(gewicht/ledigingen) of door onderscheid op de aanslag tussen 
eenpersoons en meerpersoonshuishoudens. 7% van de gemeenten 
doet dit niet en heeft een vastrecht. Daar hoort Purmerend bij.  
Purmerend wijkt daarmee af van het landelijke beeld. Een beoordeling 
van het beste van 2 werelden zou de invoering van een eenpersoons en 
meerpersoons tarief in Purmerend betekenen. 
 
Aan het team Burgerzaken is gevraagd om de huishoudens in Beemster 
en Purmerend uit te draaien (19-02-2020), dit geeft de volgende 
uitkomst:  
 

Beemster  
Eenpersoonshuishouden:         972 
Meerpersoonshuishouden:    2.957 
% eenpersoons huishoudens:  24,7% 

Purmerend 
Eenpersoonshuishouden: 11.757 
Meerpersoonshuishouden: 24.228 
% eenpersoons huishoudens:   32,7% 

 
Ten opzichte van de huidige tariefberekening van Beemster zijn dit 
kleine verschillen zodat in Beemster de aantallen van de 
tariefberekening worden aangehouden. Purmerend heeft een aanzienlijk 
hoger percentage eenpersoons huishoudens. Dat is nadelig omdat bij 
tariefdifferentiatie het meerpersoonstarief het lagere eenpersoonstarief 
moet bekostigen. Een ander belangrijk aspect is de hoogte van de 
tariefdifferentiatie. In Beemster is het eenpersoons tarief 71% van het 
meerpersoonstarief. Hier is geen actuele opbouw voor, het is echter al 
ruim 20 jaar dit percentage. Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing in 
Nederland (COELO-atlas 2019) is 205 euro voor eenpersoons 
huishoudens en 253 euro voor meerpersoons huishoudens. Het 
percentage is dan 81%. Bij de mediaanberekening (178/234) is dit 76%. 
Er is wel een goede redenatie om een hoger percentage te nemen dan 
71%.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Zonder tariefsdifferentiatie zou bij de kosten van de begroting 2021 het 
tarief van beide gemeenten 339 euro worden. Bij een tariefdifferentiatie 
van 75% zouden dit de tarieven worden (bij benadering): 
 

Aanslag Afvalstoffen- 
heffing 2020 

2021 
zonder 
diff. 

2021 
75% 
diff. 

Verschil 
t.o.v. 
2020 

1 persoon Beemster 233 339 277 44 
Meerpersoons Beemster 327 339 369 42 
1 persoon Purmerend 328 339 277 -51 
Meerpersoons Purmerend 328 339 369 41 

 
Door de stijging van de verwerkingstarieven stijgt het tarief in Purmerend 
en Beemster met circa 40 euro behalve het 1 persoons tarief in 
Purmerend. 
 

Analyse 
consequenties 

Van de invoering van een eenpersoons tarief en een meerpersoons 
tarief profiteren met name Purmerendse eenpersoons huishoudens. Dat 
is qua lastendruk niet ongewenst omdat Purmerend met name voor 
eenpersoons huurders hoge lasten heeft. 
 
Een aantal zaken bemoeilijken de analyse van de consequenties: 
1. De mogelijke verhuizing van de milieustraat. Hierdoor stijgen de 

kapitaallasten in de berekening. Omdat echter in Purmerend de 
rente omslag in 2021 van 2% naar 1,5% gaat, is dit effect beperkt. 

2. De herziening van de urentoerekening aan de afvalstoffenheffing. Bij 
een eerste proeve van herziening van de salarisverdeling wordt 
zichtbaar dat er minder uren aan de afvalstoffenheffing (en dus ook 
de overhead) hoeft te worden toegerekend. Dit is nog niet 
uitgewerkt, dat zal gebeuren zodra de begroting voor de nieuwe 
gemeente Purmerend wordt opgesteld. 

 
In de harmonisatiediscussie wordt thans geen rekening met deze 
ontwikkelingen gehouden. 
 

Politieke 
vragen 

- Kunt u instemmen met het hanteren van een eenpersoons tarief en 
een meerpersoons tarief in de afvalstoffenheffing vanaf 1-1-2022? 

- Kunt u instemmen met dat het tarief 1 persoons huishoudens 75% is 
van het tarief meerpersoonshoudens? 

- Kunt u instemmen met de berekeningsmethode van de 100% 
kostendekkendheid volgens het systeem van Purmerend, maar met 
een actuele salarisverdeling per 1-1-2022 (en daarmee actuele 
overheadberekening) waarbij eventuele lastenverhogingen of 
lastenverzwaringen worden verrekend met de OZB (geen 
lasteneffect, maar ook geen begrotingseffect)? 

 
 



 



 
Onderdeel Toelichting 
Heffing Rioolheffing 
Verordening Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer van het afval- en 

regenwater en het verwerken van overtollig grondwater. De heffing 
mag maximaal kostendekkend zijn en alleen worden gebruikt voor de 
dekking van de kosten die in de wet genoemd zijn. De beoordeling 
van de kostendekkendheid kan plaatsvinden in lange termijn 
perspectief omdat periodiek het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt 
opgesteld.  
 
De verordeningen zijn in de basis gelijk behoudens 1 onderdeel: de 
gebruikersheffing. Die is er wel in Purmerend, maar niet in Beemster. 
Dat komt in diverse artikelen tot uiting. En Purmerend heeft om die 
reden ook een artikel over kwijtschelding die Beemster niet heeft: 
Artikel 11: bij de invordering van deze belastingen en rechten wordt 
uitsluitend kwijtschelding verleend zoals vermeld in het 
uitvoeringsbesluit Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen 
Purmerend’. De toepassing is gelijk (zie factsheet kwijtschelding). 
 
In Purmerend is de heffingsgrondslag voor eigenaren een vast bedrag 
per aangesloten eigendom. De heffingsgrondslag voor gebruikers is 
gekoppeld aan het waterverbruik in kubieke meters (m3). Hierbij is 
gekozen voor een tarief per hele eenheid tot 300 m3. De raad heeft 
besloten dit niet verder te differentiëren, gezien de dan flink stijgende 
perceptiekosten versus het relatief kleine voordeel voor de inwoners.  
In Beemster wordt een vast bedrag per aangesloten eigendom 
geheven. Het tarief 2020 is conform het vastgestelde Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP).  

Tarieven en 
opbrengsten 

Het tarief in Beemster is: 222,96 (eigenaar) 
Het tarief in Purmerend is: 118,80 (eigenaar) 
Het tarief in Purmerend is:  
• 1 t/m 300 m3 afvalwater: 69,60 (verbruiker) 
• 300 t/m 3.300: 69,60 per eenheid van 300 m3 of gedeelte daarvan  
• Boven de 3.300: 27,95 per eenheid van 300 m3 of gedeelte 

daarvan 
 
De opbrengst in de begroting van Beemster is: 822.546 
De opbrengst in de begroting van Purmerend is: 7.253.000 
 
In de meerjarenbegroting van Beemster is een stijging naar € 940.176 
(+ 14%) in 2021 voorzien. Daarna is er enkel indexering opgenomen. 
In Purmerend een jaarlijkse stijging van 6-7% meegenomen in de 
meerjarenbegroting. In beide begrotingen worden rekening gehouden 
met forse investeringen in riolering. 
 
In de berekening van Purmerend wordt van oudsher 63% van de 
totale kosten aan het eigenaarstarief en 37% van de kosten aan het 
gebruikerstarief toegerekend. In de berekening van Beemster worden 
de totale kosten 100% aan het eigenaarstarief toegerekend. 



 
In de jaarrekening 2019 van Purmerend staat voor de rioolheffing een 
voorziening ‘door derden beklemde middelen met een specifieke 
aanwendingsrichting’. In de jaarrekening 2019 van Beemster blijft een 
bedrag van € 172.000 over wegens uitgesteld werk aan gemalen. 
Beemster neemt deze op in de resultaatbestemming. Deze is 
daardoor te zien als een egalisatiesreserve: 
 

 JR 2019 PB 2020 Verwachte stand 
eind 2020 

Beemster 172 0 +172 
Purmerend 2.191 -720 +1.471 

 
De standen zijn in het huidige beeld op het fusiemoment van beperkte 
omvang per belastingplichtige en kunnen in de begroting 2022 
samengevoegd worden. 
 

Gegevens De belastingplichtigen van Beemster en Purmerend zijn: 
 

Kenmerk Purmerend Beemster 

Eigenarenheffing 38.545 3.650 
Gebruikersheffing 39.141  n.v.t. 

 
In de tabel staan de eenheden die in Purmerend worden aangeslagen 
voor gebruik. Dit is ook geïnventariseerd voor Beemster. Daarbij geldt: 
- In principe vallen dus alle woningen onder de 300 m3 in de 

laagste categorie. 
- In het buitengebied zijn er vrijgestelde objecten met een sceptik 

tank  
- Er zijn ook boerenbedrijven die wel op de waterleiding zijn 

aangesloten maar misschien niet altijd lozen op riolering (koeien 
drinken het water op). Die worden dan maar voor 1 eenheid 
aangeslagen. 

 
Het onderzoek naar de eenheden boven de 300 leidt tot 2.000 
eenheden (zonder degene met een sceptic tank). Daarvan is 1.400 de 
Cono Kaasfabriek. Verder is ook veel agrarisch. Het is de vraag 
hoeveel van de 2.000 eenheden kunnen worden belast. Daar zal echt 
onderzoek naar gedaan moeten worden met inlichtingenformulieren. 
Die 2.000 is overigens meer dan Purmerend. Daar gaat het om zo’n 
1.500 eenheden grootverbruik. Voor 2020 zijn tot nu afgerond 3.650 
eigenaren aanslagen rioolheffing verstuurd. De genoemde 2.000 
eenheden betreffen circa 90 objecten. Om die reden is voor de 
berekening aangehouden: 
- 3.650 objecten met 1 eenheid 
- 90 objecten meer dan 1 eenheid met een max van 2.000 eenheden 
  
 
 
 
 



 
De kosten zijn: 
 
Rioolheffing 2019 2020 2021 gem % 
Apparaatskosten 1.671.888 1.737.235 1.784.957 1.731.360 24% 
Rioolbeheer 3.586.918 3.473.209 3.867.698 3.642.609 51% 
Stelpost aansluiting GRP -580.381 -164.363 -228.105 -324.283 -5% 
Doorbel. Straatreiniging 741.380 790.886 807.064 779.777 11% 
Kwijtschelding/oninbaar 225.000 228.000 232.000 228.333 3% 
Inkomsten wzh riolering -155.076 -155.076 -155.076 -155.076 -2% 
Onttrekking voorziening -249.000 -112.381 -120.166 -160.516 -2% 
Overhead 734.201 757.143 769.252 753.532 10% 
Btw 682.364 698.426 714.899 698.563 10% 
Totaal RH Purmerend 6.657.295 7.253.079 7.672.524 7.194.299 100% 
DVO 69.248 72.818 75.058 72.375 9% 
Rioolbeheer 454.960 708.305 731.078 631.448 76% 
Stelpost aansluiting GRP 44.135 -120.817 -53.888 -43.523 -5% 
Doorbel. Straatreiniging 17.844 28.608 28.792 25.081 3% 
Kwijtschelding/oninbaar 0 0 0 0 0% 
Inkomsten wzh riolering -1.814 -1.736 0 -1.183 0% 
Onttrekking reserve -5.155 -5.258 -5.363 -5.259 -1% 
Overhead 20.102 21.723 22.340 21.388 3% 
Btw 125.000 118.903 142.159 128.687 16% 

Totaal RH Beemster 724.320 822.546 940.176 829.014 100% 

 
Voor de nieuwe berekening kan worden volstaan met het optellen van 
de beide tabellen (waarbij DVO en apparaatskosten bij elkaar worden 
opgeteld) en het te delen door het nieuwe aantal aansluitingen met 
twee correcties: 

1. Overhead 
2. Straatreiniging 

 
Ad. 1. Hier doet zich een vraagstuk voor. De overhead bedragen in de 
tariefberekeningen 2019 en 2020 van Purmerend zijn gebaseerd op 
een overhead berekening uit juli 2017 (begroting 2018-2021). Dit was 
de laatste gedetailleerde berekening voordat het Ruimtelijk domein 
opnieuw werd ingedeeld (per 1-1-2018). Het beeld was dat de 
loonkostenbegroting zou worden aangepast en dat de overhead 
opnieuw zou worden berekend. Dat is tot op heden niet gebeurd. De 
overhead zou in Purmerend omhoog moeten op basis van de huidige 
berekeningsmethode. De huidige berekening is voor 50% gebaseerd 
op de toegerekende salariskosten en voor 50% op het budget van het 
taakveld. Die methode kan beter worden ingewisseld voor een 
methode met een opslag op de salariskosten. Bij toepassing van het 
systeem van Purmerend zou er bij Beemster 194.000 euro extra 
overhead worden toegerekend. Omdat de salarisverdeling moet 
worden herzien en daarna de overheadberekening (het voorstel is dit 
te doen in de begroting 2022) zijn in de tabel hierna enkel beide 
begrotingen opgeteld (plus correctie straatreiniging). De overhead is 
dan 43% van de salariskosten. 



Ad 2. Beemster rekent te weinig kosten van straatreiniging (€ 4.919 in 
2020) door aan het tarief rioolheffing. Dat wordt gecorrigeerd. 
In de samengevoegde begroting zijn dit dan de kosten: 
 
Rioolheffing 2019 2020 2021 %  
          
DVO 1.741.136 1.810.053 1.860.015 22% 
Rioolbeheer 4.041.962 4.181.514 4.598.776 53% 
Stelpost aansluiting GRP -536.246 -285.180 -281.993 -5% 
Doorbel. Straatreiniging 762.319 824.413 840.788 10% 
Kwijtschelding/oninbaar 225.000 228.000 232.000 3% 
Inkomsten wzh riolering -156.890 -156.812 -155.076 -2% 
Onttrekking reserve/voorz. -254.155 -112.381 -120.166 -2% 
Overhead 754.303 778.866 791.593 10% 
Btw 807.364 817.329 857.058 10% 
          
Totaal RH 7.384.793 8.085.802 8.622.995 100% 

 
In de beide begrotingen was een stijging van de kosten van ruim meer 
dan het inflatiepercentage zichtbaar. Omdat beide gemeenten 
groeien, is een proefberekening gemaakt van de berekening van het 
tarief in het systeem van Beemster en van Purmerend. Daarbij is 
rekening gehouden met de kosten van 2021 en de groei van de 
inwoners. Dat levert de volgende berekening op per systeem 
  

Systeem 
Purmerend 

(63/37) 

Systeem 
Beemster 

(100/0) 

Alternatief  
systeem 
(80/20) 

Totaal kosten 2021 8.622.995 8.622.995 8.622.995     

Heffingseenheden Eigendom 42.725 42.725 42.725 
Heffingseenheden Gebruik 44.800 44.800 44.800 
Tarief RH Eigendom 127 202 161 
Tarief RH Gebruik 71 0 38 
Tarief RH Totaal 198 202 200 

 
Bij een systeem met een gebruikersbelasting wordt het eigenaarstarief 
lager doordat grootverbruikers per eenheid worden aangeslagen. Bij 
een systeem met enkel een eigenarentarief worden gebruikers 
(huurders) ontlast. In de hoeveelheid kosten die toegerekend wordt 
aan het gebruikerstarief en het eigenarentarief kan gevarieerd 
worden. 
 

Beoordeling 
‘beste van 2 
werelden’ 

Het rioolrecht is in veel gemeenten nog een vastrecht 
(eigenaarsheffing), maar er zijn veel systemen in Nederland. In 
Purmerend is er ook een verbruikersheffing gebaseerd op het 
drinkwaterverbruik. Bij een verbruik van 1-300 m3 drinkwater geldt 
een tarief van € 69,60. Dit betalen de meeste huishoudens. Bij 
verbruik daarboven (meestal bedrijven) moet meer worden betaald. 
Particulieren verbruiken gewoonlijk niet meer dan 300 m3. In andere 
gemeenten betalen niet alleen eigenaren maar ook huurders 



rioolheffing (37% van de gemeenten heeft alleen een eigenarentarief). 
In Purmerend betalen huurders de verbruikersheffing riolering. In 
Beemster is alleen een eigenarenheffing en betalen huurders niet voor 
de riolering. 
 
Het Beemster model heeft als ‘voordeel’ dat het huurders (voorna-
melijk sociale huur) kosten bespaart. Het Purmerendse model heeft 
als voordeel dat zowel eigenaren als gebruikers de kosten dragen en 
heeft als voordeel dat grote waterverbruikers en lozers op het riool 
extra betalen. Beide passen bij het principe van de ‘vervuiler betaalt’. 
 

Analyse conse-
quenties 

Vrijwel alle woningen in Purmerend betalen het tarief tot 300 m3. 
Woningeigenaren in Beemster betalen derhalve een tarief van 222,96 
en in Purmerend van € 188,40. Dat is een ruim verschil. Het verschil 
bij huurders is nog groter. In Purmerend betalen huurders de € 69,60 
en in Beemster betalen huurders geen rioolheffing. 
 
De Beemster eigenaren zullen het meeste profiteren van de 
harmonisatie. De effecten voor Purmerendse huishoudens zullen 
beperkt zijn omdat het sowieso ‘verwatert’ (10 euro meer in Beemster 
is nog geen 1 euro meer in de nieuwe gemeente) en Purmerend de 
kapitaallasten nog tegen 2% rente heeft berekend. Dat wordt in 2021 
1,5% waardoor de kapitaallasten in de berekening dalen. 
 
Een aantal zaken bemoeilijkt de analyse van de consequenties: 
1. De mogelijke verhuizing van de milieustraat. Hierdoor stijgen de 

kapitaallasten in de berekening. Omdat echter in Purmerend de 
rente omslag in 2021 van 2% naar 1,5% gaat, is dit effect 
minimaal. 

2. De herziening van de urentoerekening aan de rioolheffing. Bij een 
eerste proeve van herziening van de salarisverdeling wordt 
zichtbaar dat er minder uren aan de riolering (en dus ook de 
overhead) hoeft te worden toegerekend. Dit is nog niet uitgewerkt, 
dat zal gebeuren zodra de begroting voor de nieuwe gemeente 
Purmerend wordt opgesteld. 

 
In de harmonisatiediscussie wordt thans geen rekening met deze 
ontwikkelingen gehouden. 

Politieke vragen - Is er een voorkeur voor een systeem met enkel een 
gebruikersheffing of een systeem met een eigenaren- en een 
gebruikersheffing? 

- Is er bij het antwoord op een gebruikersheffing de voorkeur om het 
tarief te wijzigen (meer of minder in de gebruikersheffing)?` 

- Kunt u instemmen met de berekeningsmethode van de 100% 
kostendekkendheid volgens het systeem van Purmerend, maar 
met een actuele salarisverdeling per 1-1-2022 (en daarmee 
actuele overheadberekening) waarbij eventuele lastenverhogingen 
of lastenverzwaringen worden verrekend met de OZB (geen 
lasteneffect, maar ook geen begrotingseffect)? 



 
 



 
Onderdeel Toelichting 
Heffing Marktgelden en standplaatsen 
Verordening Marktgelden worden in Purmerend geheven op zowel reguliere 

weekmarkten als incidentele marktdagen en bestaan uit tarieven 
voor het plaatsen van marktkramen en het parkeren bij markten. 
Purmerend heeft een verordening marktgelden met een 
tarieventabel.  
 
In het huidig beeld is er een wekelijkse vrijdagmarkt (circa 5 
kramen) in Middenbeemster waarop geen marktverordening (en 
dus ook geen marktvergunningen) van toepassing is. Aan de 
betreffende marktkooplieden worden de laatste jaren geen 
(markt)standplaatsvergunningen op grond van de APV Beemster 
verleend en er worden ook geen leges  betaald. Eén van de 
marktkoopmannen heeft ons een persoonsgebonden vergunning 
uit 2008 voor onbepaalde tijd laten zien. Voor de jaarlijkse 
Zondagmarkt in Middenbeemster met meer dan 200 marktkramen 
wordt een evenementenvergunning verleend.  
 
Zowel leges als marktgelden zijn retributies. Retributies worden 
geheven als de gemeente een dienst verleent aan een individu of 
een van haar bezittingen ter beschikking stelt. De Gemeentewet 
maakt onderscheid naar retributies voor enerzijds het gebruik van 
gemeentebezittingen en werken en inrichtingen die de gemeente 
beheert, en anderzijds de door gemeenten verleende diensten. Er 
mag geen winst op worden gemaakt. De verordening marktgelden 
is in Purmerend reeds enige tijd niet geactualiseerd (laatste versie 
is Verordening marktgelden 2018, 9 november 2017) omdat eerst 
een discussie gevoerd moet worden over de Nota Markten 2019-
2024. Het college van B&W en de raad van de gemeente 
Purmerend heeft een aantal uitgangspunten voor de markt 
meegegeven die moeten gaan leiden tot een nieuwe 
Marktverordening 2021. 

Tarieven en 
opbrengsten 

De raming van de marktgelden in de begroting 2019 van 
Purmerend was € 180.000, later verlaagd naar € 126.000, in 2020 
€ 121.000. De realisatie 2019 was: € 119.000. Hieraan lag geen 
tariefsverlaging maar een achteruitgang in de inkomsten (daling 
aantal kramen). Beemster heeft geen marktgelden. Wel staan er in 
de legesverordening tarieven voor ‘marktstandplaatsen’. In 
Beemster en in Purmerend staat een gelijkluidend artikel en tarief 
voor standplaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onderdeel Toelichting 
 
Beemster: 
 

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen Tarief 2020 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan-
vraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 
5:18 van de APV Beemster 2012 (standplaatsvergunning):    

 

geldig voor één dag  27,60 
geldig voor één week  34,15 
geldig voor één maand:   
gedurende één dag per week  61,80 
gedurende meer dagen per week   87,80 
geldig voor één jaar   
gedurende één dag per week  134,95 
gedurende meer dagen per week  169,30 

 
Standplaatsen Beemster en Purmerend: 
 

Artikel Beemster Purmerend 
tot het verlenen van een vergunning als 
bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene 
plaatselijke verordening Beemster voor het 
innemen van een standplaats op de openbare 
weg:  
a. met een geldigheidsduur van maximaal twee 
weken   
b. met een geldigheidsduur langer dan twee 
weken   

 
 
 
 
 

77,70 
 

195,00 

 
 
 
 
 

77,70 
 

194,90 

 



Onderdeel Toelichting 
Purmerend: 

Gegevens Op dit moment wordt in Purmerend veel over de markten 
gesproken. Het is een sector die aandacht behoeft. Voor de situatie 
van de markten wordt verwezen naar de documenten over de 
evaluatie van de markten. 

Beoordeling ‘beste 
van 2 werelden’ 

Op dit moment is de huidige weekmarktsituatie van Beemster niet 
goed in kaart en in het verleden afgegeven vergunningen zijn niet 
meer in beeld. Dat zou wel moeten. Er komen meerdere mensen 



Onderdeel Toelichting 
samen, er zijn verkeersstromen en er wordt gebruik gemaakt van 
gemeentegrond. Hier is een keuze mogelijk: 
a) De 2 markten van Beemster onder de marktverordening van 

Purmerend te laten vallen en de huidige situatie hiermee te 
legaliseren. Dit zou alleen geadviseerd worden als er veel 
klachten zijn en de markt niet bijdraagt aan de promotie van 
Beemster. Dat is niet het geval. Als het onder de 
marktverordening valt, moet de gemeente de toewijzing en 
afwijzing regelen en toezien op de handhaving van alle zaken 
m.b.t de marktverordening. Deze kosten zullen nooit gedekt 
gaan worden door de geringe ontvangsten.  

b) Dit te zien als een zelfsturende markt (markt op afstand), dan 
valt deze niet onder de marktverordening. Dan wordt er een 
evenementenvergunning verstrekt. De aanvrager moet dan 
alleen de marktindeling laten toetsen via VTH bij de brandweer 
en wordt precariobelasting geheven bij gebruik gemeentegrond. 
In Purmerend is de markt op donderdag in de Weidevenne een 
markt op afstand. Hier wordt overigens geen precario geheven, 
want de markt vindt plaats op niet-gemeentegronden. Voor de 
markt in Weidevenne wordt een evenementenvergunning 
verstrekt. Hoe de organisatie de standplaatsen toewijst en gunt 
is aan de organisator. 

Analyse 
consequenties 

De harmonisatie leidt tot gelijkschakeling van de situatie van de 
markten van Beemster met Purmerend. De marktkooplieden krijgen 
te maken met kosten van het gebruik van de openbare ruimte. De 
vergunning voor een evenement tot 500 bezoekers kost nu € 75,40 
(kan één aanvragen en kosten verdelen). De precario is 48 euro 
per gebruikte m2 per jaar. 

Politieke vragen - Kunt u instemmen dat de markten van Beemster onder het 
regime van de evenementenvergunningen vallen en niet 
worden opgenomen onder marktverordening? 

 



Onderdeel Toelichting 
Heffing Lijkbezorgingsrechten 
Verordening Lijkbezorgingsrechten of begrafenisrechten worden onder meer geheven 

voor het gebruik van de aula, het begraven van stoffelijke overschotten 
en het bijzetten van asbussen in de urnenmuur. Purmerend en Beemster 
streven hierbij naar kostendekkende tarieven, waarin rekening is 
gehouden met de kosten van het onderhoud van de gemeentelijke 
begraafplaatsen. De tarieven horen bij de beheersverordeningen 
begraafplaatsen (Beemster: 2011, Purmerend: 2012). Deze 
verordeningen hebben nu nog aanzienlijke verschillen. 
 
Beemster gebruikt de modelverordening van de VNG. Het voorstel is dat 
Purmerend deze ook gaat gebruiken. Er is verschil in de verordening. Dit 
kan snel worden opgeheven door één nieuwe verordening te maken. Er 
is eigenlijk maar één inhoudelijk verschil en dat is dat in Beemster 
onderhoudsrechten worden geheven en in Purmerend niet. 

Tarieven en 
opbrengsten 

In de kern bestaan de lijkbezorgingsrechten uit: 
- grafrecht 
- kosten begraven of bijzetten urn/verstrooien as 
- vergunning grafbedekking 
- onderhoud 
- opgraven of ruimen 
- overige diensten (klokken luiden, gebruik aula/condoleance kamer, 

geluidsopnames) 
 
In beide verordeningen staan hiervoor tarieven. De tarieven verschillen, 
maar dat is niet het belangrijkste vraagstuk omdat de kosten ook anders 
kunnen zijn omdat het over verschillende locaties gaat.  
 
De verordening en de tarieven van beide gemeenten zijn in de bijlage 
naast elkaar gezet. De basistarieven (grafrecht, tarief begraven, bijzetten 
urnen) zijn maar beperkt verschillend. Tegelijkertijd zijn er op onderdelen 
grote verschillen (bijvoorbeeld grafkelders en herbegraven). 
 
De kosten en opbrengsten van de heffingen in Beemster zijn: 
 

Beemster 2019 2020 2021 2022 
Directe kosten -20.776 -19.758 -23.236 -25.487 
Kapitaallasten -10.145 -12.465 -12.296 -9.628 
Organisatiekosten en tractie -59.568 -60.630 -62.464 -64.355 
Bijdrage aan voorziening -13.547 -2.912 83 2.659 
Inkomsten 50.420 55.000 55.000 55.000 
Saldo -53.616 -40.765 -42.913 -41.811 

 
Stand Voorziening afkoopsommen onderhoud graven: 90.467 
 
Overeenkomstig de verordening begrafenisrechten en de daarbij 
behorende tarieventabel, kunnen de rechten voor het door de gemeente 
onderhouden van een grafruimte of plaats worden afgekocht voor 
bepaalde tijd met een maximum van 30 jaar. Omdat de afkoopsommen 



specifiek bestemd zijn voor onderhoud van graven is hier een 
voorziening voor gevormd. 
 
De kosten en opbrengsten van de heffingen in Purmerend zijn: 
 

Purmerend 2019 2020 2021 2022 
Directe kosten incl. 
onderhoudsvoorz. -217.231 -181.668 -178.851 -182.559 
Kapitaallasten -125.110 -118.441 -133.907 -163.279 
Organisatiekosten en tractie -280.847 -347.341 -356.777 -366.304 
Inkomsten leges en huren 15.375 19.285 19.574 19.868 
Inkomsten 505.616 598.473 607.451 649.703 
Saldo -102.197 -29.692 -42.510 -42.571      

Storting in egalisatiereserve -118.821 -82.475 -82.475 -82.475 
Onttrekking aan egalisatiereserve 160.721 160.721 160.721 160.721 
Saldo 41.900 78.246 78.246 78.246 

 
Stand Egalisatiereserve begraafrechten 31-12-2019: 1.307.000 
 
Doel van deze reserve is het egaliseren van meerjarig afgekochte 
begraafrechten. Dus afkoop van bijvoorbeeld een grafhuur van 10 jaar 
wordt in deze reserve gestort. Jaarlijks valt een evenredig deel van de 
afgekochte termijn vrij uit de inkomsten van grafrechten. De 
beschikbaarheid van graven en urnennissen is voor langere termijn 
gewaarborgd, er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Het beheer 
en onderhoud wordt bekostigd uit meerjarig afgekochte grafrechten. Met 
de egalisatiereserve begraafrechten vallen deze grafrechten in de 
toekomst vrij in de exploitatie ter dekking van het jaarlijkse beheer en 
onderhoud. 
 
In de twee tabellen is geen overhead opgenomen. Indien dit wordt 
meegerekend, komen de exploitaties nog negatiever uit. 

Gegevens Aantal begrafenissen 2019 Beemster: 20 (2018: 20) 
Aantal begrafenissen 2019 Purmerend:  
• 77 begrafenissen in huur/eigen graven 
• 24 begrafenissen in een Algemeen graf 
• 11 urnen bijgezet in urnennissen  
• 6 urnen bijgezet in een huurgraf 

 
Beoordeling 
‘beste van 2 
werelden’ 

De begraafplaatsen van Beemster en Purmerend kunnen moeilijk met 
elkaar worden vergeleken. Beemster heeft een grafakker met 
bijbehorende half verharding, enkele bomen en hagen en een rand 
beplanting eromheen. De gemeentelijke organisatie doet het 
noodzakelijke zoals hagen knippen, gras maaien en onkruidbestrijding. 
Op het voorterrein liggen heestervakken die door vrijwilligers worden 
onderhouden, wat erg goed gaat. De vrijwilligers doen als er tijd is ook 
nog wat op de rest van de begraafplaats. De begraafplaats van 
Purmerend is een half park met veel groen en bomen op en rond de 
begraafplaats. Dit heeft een heel andere organisatie en kostenbeeld. Als 
er een begrafenis/bijzetting of ruiming in Beemster is, moeten vaak twee 



of meer monumenten weggehaald worden omdat er dicht op elkaar 
begraven wordt. In Purmerend is dat minder het geval.  
 
Vanwege de verschillen in de locaties is er geen directe noodzaak tot 
harmonisatie: de tariefsverschillen zijn geen ‘probleem’. Tegelijkertijd 
verschillen de basistarieven (grafrecht, tarief begraven, bijzetten urnen) 
maar beperkt en zijn er op onderdelen dermate grote verschillen 
(bijvoorbeeld grafkelders en herbegraven) dat deze niet direct uit de 
locatieverschillen voortkomen. Er is dus wel reden om er integraal naar 
te kijken.  
 
Omdat de begraafrechten horen bij een beheersverordening is het zaak 
deze eerst te herzien. Dan komen zaken als termijnen en 
onderhoudsrechten aan de orde. Het analyseren van het ‘beste van 2 
werelden’ moet plaatsvinden via de inhoudelijke lijn en daarna kan op 
basis van een goede salaris- en overheadverdeling de nieuwe tarieven 
worden bepaald waarbij het streven is deze weer kostendekkend te laten 
zijn. 

Analyse 
conse-
quenties 
 
 
 
 

Als het gaat om de harmonisatie, spelen er drie 
harmonisatievraagstukken.  
- de wijze van kostentoerekening 
- de termijnen voor begraven 
- het wel niet in rekening brengen van onderhoudsrechten. 
 
Tarieven en kostendekkendheid. In beide gemeenten is begraven niet 
kostendekkend. Het tekort in Beemster is relatief wel groter, maar het 
beeld is dat dit vooral door de kostentoerekening komt. Dat tarieven van 
beide gemeenten verschillen in de genoemde basistarieven beperkt. Op 
een aantal andere onderdelen zijn er wel verschillen, ook die niet direct 
uit de verschillen in situatie zijn te verklaren. Dat moet opnieuw berekend 
worden. Omdat er nog gewerkt wordt met een verouderde salaris- en 
overheadverdeling is het verstandig dit te doen na het opstellen van de 
nieuwe begroting 2022. 
 
Termijnen. In Purmerend wordt aangehouden wat de wet op de 
lijkbezorging aangeeft, namelijk 10 jaar grafrust en daarna 5 jaar 
verlengen. Incidenteel komt het voor dat er met 10 jaar wordt verlengd. 
In Beemster is er meer keuzevrijheid. Het beeld is dat dit te 
harmoniseren is. 
 
Onderhoudsrechten. In Beemster worden er nog onderhoudsrechten 
voor graven geheven. In Purmerend is dit niet het geval. In 2010 is de 
wet veranderd en zijn de rechthebbenden eigenaar geworden van het 
graf en daarmee ook onderhoudsplichtig. Purmerend gaf de eerste tijd 
wel de mogelijkheid tegen vergoeding het onderhoud te doen maar doet 
dat inmiddels niet meer. Het onderhoud van de begraafplaats zit in het 
grafrecht. Hier moet een keuze in worden gemaakt. 
  
Dit zal leiden tot andere tarieven en een andere tarieventabel. Daarbij 
zal er op basis van de verschillende type begraafplaatsen ook verschil in 
tarieven kunnen blijven. 

Politieke 
vragen 

Kunt u instemmen om de tarieven niet op voorhand te harmoniseren, 
maar wel te komen tot een uniformering van termijnen en werkwijze via 



de beheersverordening en de tarieven vervolgens opnieuw te 
berekenen? 

 
  



Vergelijking verordening begraafrechten Beemster (basis) en Purmerend: 
 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen  
Deze verordening verstaat onder: 
a. beheersverordening: de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) 

gemeente Beemster 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 oktober 2011. 
b. begraafplaats: de algemene begraafplaats te Middenbeemster; 
c. graf: een zandgraf; 
d. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken 

worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van 
een bovengrondse muur of wand; 

e. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; 
f. urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen; 
g. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend 

recht is verleend tot:  
– het doen begraven en begraven houden van lijken; 
– het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 

h. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden 
tot het doen begraven van lijken; 

i. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon 
het uitsluitend recht is verleend tot:  
– het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
– het doen verstrooien van as; 

j. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon 
het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van 
asbussen met of zonder urnen; 

k. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid; 
l. grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf of verstrooiingsplaats. 
 
Purmerend: 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Alle begrippen die in deze verordening en bijbehorende tarieventabel worden gebruikt en 
die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de 
Beheersverordening begraafplaatsen Purmerend 2012. 
 
Artikel 2  Belastbaar feit 
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de 
begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de 
begraafplaats. 
 
Purmerend: 
Artikel 2 Aard van de heffing/belastbaar feit 
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de 
algemene begraafplaats, voor het gebruik van de aula en voor het van gemeentewege 
verrichten van diensten in verband met de begraafplaats of de aula.  
 
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. 
 
Purmerend: zelfde tekst   



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 een volle eenheid aangemerkt. 
 

Purmerend: zelfde tekst   
Artikel 5  Belastingjaar 
1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk 

aan het kalenderjaar. 
2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.3 van de tarieventabel is het 

belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht. 
 
Purmerend: 
Purmerend, heeft dit niet opgenomen, abonnement grafonderhoud kan niet worden 
afgesloten. Onderhoud moet familie zelf verzorgen   
Artikel 6  Wijze van heffing 
1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5.2 van de tarieventabel, worden 

geheven bij wege van aanslag. 
2. Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5.2 van de tarieventabel worden 

geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het 
gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of 
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

 
Purmerend: 
Artikel 5 Wijze van heffing en tijdstip van betaling 
1. De rechten worden geheven bij wege van aanslag. 
2. De rechten moeten worden voldaan binnen één maand na dagtekening van de 

aanslag. 
Artikel 7  Ontstaan van de belastingschuld voor de jaarlijks verschuldigde 
rechten 
1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5.2 van de tarieventabel zijn 

verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien dat later is, bij de 
aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten 
verschuldigd met ingang van 1 januari van het jaar, volgend op dat waarin de 
vergunning tot grafbedekking is verleend. 

 
Purmerend: 
Purmerend heft geen onderhoudsrechten, zie boven.  
Artikel 8  Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten 
Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij 
de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, 
werken of inrichtingen. 
 
Purmerend: 
Purmerend hetzelfde muv art 5.2 Purmerend heeft geen tarief voor onderhoudsrechten  



Artikel 9  Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 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 bepaalde in het eerste lid, geldt, ingeval het totaalbedrag van de 
op één aanslagbiljet verenigde aanslagen begrafenisrechten of andere gemeentelijke 
heffingen minder bedraagt dan € 75,00 dan wel meer bedraagt dan € 2.400,00 dit 
bedrag moet worden betaald in één termijn welke vervalt één maand na de 
dagtekening van het aanslagbiljet. 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, geldt, ingeval machtiging is verleend tot 
automatische incasso en het totaal bedrag op één aanslagbiljet verenigde aanslagen 
begrafenisrechten of andere gemeentelijke heffingen minimaal € 75,00 of maximaal  
€  2.400,00 bedraagt, de aanslagen moeten worden betaald in 10 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 elk van de volgende termijnen 
telkens een maand later. Indien bovengenoemde aanslag(en) in maart of later in het 
belastingjaar word(t) en opgelegd, is het aantal betaaltermijnen gelijk aan de nog in 
het desbetreffende belastingjaar overblijvende volle kalendermaanden. 

4. In geval van automatische incasso wordt een gehele of gedeeltelijke vermindering van 
aanslagen verrekend met de nog openstaande betaaltermijnen, te beginnen met de 
laatste termijn. 

De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn 
verleend indien drie van de van toepassing zijnde termijnen, niet zijn betaald doordat 
automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt 
dan wel binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. In dat geval gelden de 
betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid. 
 
Purmerend: 
Artikel 5 Wijze van heffing en tijdstip van betaling 
1. De rechten worden geheven bij wege van aanslag. 
2. De rechten moeten worden voldaan binnen één maand na dagtekening van de 

aanslag. 
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 rechten. 
 
Purmerend: zelfde tekst  
Artikel 11  Inwerkingtreding  
1. De Verordening begrafenisrechten 2019 van 18 december 2018 wordt ingetrokken met 

ingang van de in het vierde 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 Tarieventabel 2019 behorende bij de  “Verordening begrafenisrechten 2019” 
vastgesteld door de gemeenteraad op  18 december 2018, wordt ingetrokken met 
ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing. 

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

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020. 
5. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid 

genoemde 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 rechten hiervoor in die periode plaatsvindt. 



6.     Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening begrafenisrechten 2020. 
 
Purmerend: vergelijkbare tekst 

 
 

Omschrijving Tarief 2020 
Beemster 

Tarief 2020 
Purmerend 

Nieuw 
tarief 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten 
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een 
particulier graf wordt geheven: 
voor een periode van 10 jaar 
 
 
 
voor een periode van 15 jaar 
voor een periode van 20 jaar 
voor een periode van 25 jaar 
voor een periode van 30 jaar 
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een 
particulier urnengraf wordt geheven: 
voor een periode van 10 jaar 
voor een periode van 15 jaar 
voor een periode van 20 jaar 
voor een periode van 25 jaar 
voor een periode van 30 jaar 
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een 
particuliere urnennis wordt geheven: 
voor een periode van 10 jaar 
voor een periode van 15 jaar 
voor een periode van 20 jaar 
voor een periode van 25 jaar 
voor een periode van 30 jaar 
Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld 
in de voorgaande onderdelen wordt geheven: 
voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de 
helft van het bedrag dat wordt geheven voor het 
verlenen van het uitsluitend recht voor een periode 
van 10 jaar; 
voor een periode van 10, 15 of 20 jaar: een recht 
gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het 
verlenen van het uitsluitend recht voor die periode. 
 
Purmerend: de tarieven zijn geldig van ma t/m vrij 
om 10:00u, 11:30u, 13:00u en 14:30 uur. 
Als een uitvaartdienst of doorloop plaatsvindt buiten 
de uren op maandag tot en met vrijdag zoals 
vermeld in onderdeel A, eerste lid, worden de 
rechten verhoogd met een bedrag van 
 
Als het begraven plaatsvindt op de uren op maandag 
tot en met vrijdag, zoals vermeld in onderdeel A, 
eerste lid, een langere tijd in beslag neemt dan één 

 
 
 

841,00 
 
 
 

1.260,00 
1.682,00 
2.101,00 
2.521,00 

 
 

280,00 
418,00 
559,00 
698,00 
838,00 

 
 

254,00 
381,00 
510,00 
663,00 
765,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

823,60 
411,80 
(kind < 

12jr)  
 
 
 
 
 
 

823,60 
 
 
 
 
 
 

823,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

992,25 
 
 
 
 
 
 

206,40 
 
 
 

 
 
 

Purmerend  
Uitsluitend 

10 jaar 
mogelijk    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Omschrijving Tarief 2020 
Beemster 

Tarief 2020 
Purmerend 

Nieuw 
tarief 

uur, wordt het recht per half uur of een gedeelte van 
een half uur verhoogd met 
 
Voor een grafkelder worden de rechten bedoeld in 
1.1 en 1.2 verdubbeld 
 
(= Verlengen recht,berekening zie onderstaand)  
 
 
Particulier graf  
Voor een periode van 5 jaar (in P: verlenging) 
 
 
 
Voor een periode van 10 jaar 
Voor een periode van 15 jaar  
Voor een periode van 20 jaar  
 
 
Particulier urnengraf  
Voor een periode van 5 jaar  (In P: verlenging) 
Voor een periode van 10 jaar 
Voor een periode van 15 jaar 
Voor een periode van 20 jaar 
 
 
Particulier urnennis   
Voor een periode van 5 jaar (in P: verlenging) 
Voor een periode van 10 jaar 
Voor een periode van 15 jaar 
Voor een periode van 20 jaar 
 

 
 
 

1.682,00 
 
 
 
 
 

420,50 
 
 
 

841,00 
1260,00 
1682,00 

 
 
 

140,00 
280,00 
418,00 
559,00 

 
 
 

127,00 
254,00 
381,00 
510,00 

 

 
 
 

992,50 
 
 
 
 
 

411,80  
206,40 

(kind < 12jr) 
 

823,60 
 
 
 
 
 

411,80 
823,60 

 
 
 
 
 

411,80 
823,60 

Hoofdstuk 2 Begraven 
Voor het begraven van een lijk van een persoon van 
12 jaar of ouder wordt geheven 
 
Voor het begraven van een lijk van een kind 
beneden 12 jaar wordt geheven 
 
Wanneer de begrafenisstoet later dan de 
doorgegeven tijd aankomt op de begraafplaats 
worden de bedragen bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd 
met: 
wanneer de stoet meer dan 15 minuten later 
aankomt 
wanneer de stoet meer dan 30 minuten later 
aankomt 

 
 

939,00 
 
 

469,00 
 
 
 
 
 
 

27,00 
 

54,00 
 

 
 

992,25 
 
 

494,50 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen 
Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt 
geheven: 

 
 
 

 
 
 

 



Omschrijving Tarief 2020 
Beemster 

Tarief 2020 
Purmerend 

Nieuw 
tarief 

 
in een urnennis 
in een urnengraf of een particulier graf 

 
257,00 
257,00 

 
494,50 
494,50 

 
Hoofdstuk 4 Verstrooien van as 
Voor het verstrooien van as wordt per asbus 
geheven: 
op een particulier graf of een particulier urnengraf 
in een particulier graf of een particulier urnengraf 
op een verstrooiingsplaats 

 
 
 

257,00 
257,00 
257,00 

 

 
 
 
 
 

214,60 

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud 
Voor het afgeven van een vergunning voor het 
hebben van een grafbedekking als bedoeld in artikel 
17 van de beheersverordening wordt geheven 
Voor het door of vanwege de gemeente 
onderhouden van een grafruimte of plaats en van de 
voorwerpen bedoeld in onderdeel 5.1 wordt geheven 
per jaar: 
voor een particulier graf: 
voor een zerk of gedenkteken 
voor beplanting of voor een voorwerp als een bank, 
bordje, kastje, kruis enz. 
voor een particulier urnengraf of een algemeen graf: 
voor een gedenkteken 
De rechten bedoeld in onderdeel 5.2 kunnen worden 
afgekocht voor bepaalde tijd tot een maximum van 
30 jaar, door voldoening van een bedrag bepaald op 
de volgende wijze. De afkoopsom bedraagt de 
contante waarde van de op het tijdstip van afkoop 
nog te verschijnen belastingbedragen. De 
afkoopsom wordt berekend met behulp van de tabel 
van de contante waarde met een rentepercentage 
van 5¼. 

 
 
 
 

46,00 
 
 
 
 

27,00 
13,50 

 
 
 

20,40 

 
 
 
 

364,80 
(part.graf)  

186,00 
(alg. graf) 

 

Hoofdstuk 6 Opgraven of ruimen  
Voor het opgraven van een lijk, wordt het zelfde 
bedrag als voor het begraven van een lijk,  genoemd 
in hoofdstuk 2 geheven (2.1/ 2.2) 
Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in 
hetzelfde graf wordt 1,2 maal het recht genoemd in 
hoofdstuk 2 geheven (2.1 / 2.2) 
Voor het na opgraven weer begraven in een ander 
graf wordt 1,5 maal het recht genoemd in hoofdstuk 
2 geheven (2.1 of 2.2) 
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of 
een urn wordt geheven: 
uit een particulier graf of een particulier urnengraf 
uit een particuliere urnennis 
Voor het weer terugplaatsen van de asbus of urn 
wordt geheven 

 
 
 
 

939,00 
 

1.126,80 
 
 

1.408,50 
 
 

60,00 
60,00 

 
60,00 

 

 
 
 
 

992,25 
 

1.984,50 
 
 

1.984,50 
 
 
 
 
 

494,50 
 

 



Omschrijving Tarief 2020 
Beemster 

Tarief 2020 
Purmerend 

Nieuw 
tarief 

Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek 
van de rechthebbende wordt geheven 
Voor het leveren van een kistje voor een 
herbegraving of crematie na  
opgraving wordt geheven   
 

287,00 
 
 

135,00 
 
 

992,25 
 
 

135,00 

Hoofdstuk 7 Overige diensten 
Voor het luiden van de klok wordt geheven per half 
uur 
Voor het toegankelijk maken van de Kerkhoflaan in 
Middenbeemster ten behoeve van een rouwstoet 
wordt geheven 

 
 

23,50 
 
 

23,50 
 

  

Voor het gebruik van de aula en/of 
condoleancekamer wordt minimaal één uur in 
rekening gebracht, het tarief per uur bedraagt  

  
 

468,00 

 

Voor ieder extra half uur gebruik van de aula en/of 
condoleancekamer wordt het bedrag onder 1 
verhoogd met 

  
 

233,00 

 

Voor het inschrijven en overboeken van graven of  
urnenruimten/as verstrooiingen  in het daartoe 
bestemde register wordt geheven 

 50,00  

Voor het maken van geluidsopnames en/of 
beeldopnames  van de plechtigheid en het 
vastleggen van deze opnames op een cd/dvd  wordt 
geheven per geluids-of beelddrager 

  
 
 

43,95 

 

 
 
 
 



 
Onderdeel Toelichting 
Heffing Reinigingsrecht 
Verordening Reinigingsrecht wordt nog uitsluitend geheven van bedrijven in 

Purmerend voor het ondergronds inzamelen van bedrijfsafval. 
Het tarief van het reinigingsrecht wordt gebaseerd op de kosten 
van onder andere inzet van personeel en materieel, 
verwerkingstarieven van afvalstromen en toerekening van 
overhead. De belastingplicht begint bij een aanvraag. 
 

Tarieven en 
opbrengsten 

 
De tarieventabel van de verordening ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Opbrengst Purmerend: 80.000 
 

Gegevens Rond de 130 contractanten. Voornamelijk in de binnenstad van 
Purmerend. 
 

Beoordeling ‘beste 
van 2 werelden’ 

N.v.t. Heffing vindt alleen in Purmerend plaats 

Analyse 
consequenties 

In 2020 wordt onderzocht wat er nodig is om het inzamelen van 
bedrijfsafval te kunnen beëindigen omdat dit geen taak is van de 
Gemeente Purmerend.  
 

Politieke vragen N.v.t. 
 
 



 
Onderdeel Toelichting 
Heffing Leges 
Verordening Gemeenten heffen leges voor het verrichten van diensten die in 

het individuele belang van de aanvrager van de dienst zijn. 
Bijvoorbeeld voor het in behandeling nemen van aanvragen om 
een reisdocument, een rijbewijs of een vergunning. De leges 
dekken de kosten van de dienstverlening. 
 

 De gemeente Beemster gebruikt als basis de modelverordening 
van de VNG. Er zijn aardig wat redactionele (technische) 
verschillen met de verordening van Purmerend, maar deze zijn 
prima te harmoniseren. De inhoudelijke verschillen betreffen een 
tussentijdse beëindiging van abonnementen (heeft Beemster 
niet) en een verschil op vrijstellingen. Beemster heeft een 
algemene vrijstelling die Purmerend niet heeft (“diensten die 
ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing 
of kosteloos moeten worden verleend”). Purmerend heeft deze 
bepaling niet in de verordening omdat er geen leges geheven 
mogen worden. 

  
 Purmerend heeft twee vrijstellingen die Beemster niet heeft (“1. 

Aan persmedia wordt met betrekking tot abonnementen op 
raads- en/of commissiestukken één jaarabonnement gratis 
verstrekt. 

 2. Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen 
van een verzoek tot het verstrekken van een attestatie de vita 
(verklaring van leven) t.b.v. een buitenlands pensioen.”). Gelet op 
het karakter zouden de genoemde twee vrijstellingen in de 
nieuwe verordening kunnen worden gezet. 
 

Tarieven en 
opbrengsten 

De huidige tarieven zijn in de bijlage opgenomen. 
 
De opbrengsten begroot in 2020 in Beemster zijn: 644.000 
waarvan 469.000 bouwleges. 
 
De opbrengsten begroot in 2020 in Purmerend zijn: 3.008.000, 
waarvan 2.093.000 bouwleges. 
 

Gegevens Gelet op de grote diversiteit aan tarieven zijn er geen aantallen 
per onderdeel verzameld. 

Beoordeling ‘beste 
van 2 werelden’ 

In de legesverordening worden 3 titels onderscheiden: 
• Titel 1 Algemene dienstverlening 
• Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ 

omgevingsvergunning 
• Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese 

dienstenrichtlijn 
 



Onderdeel Toelichting 
De verschillen tussen de tarieven zijn geanalyseerd in 
bijgevoegd bestand met een proefharmonisatie. De veelheid aan 
tarieven maakt dat een discussie per tarief ondoenlijk is. De 
tarieven zijn gemarkeerd met drie categorieën: 
• Blauw: Purmerend en Beemster geen verschil, ongewijzigd 
• Groen: Purmerend en Beemster alleen tariefsverschil, tarief 

gewijzigd. Om geen begrotingseffecten te laten ontstaan, is 
er merendeels een voorstel gedaan om te gaan naar het 
tarief van Purmerend. Deze is veelal ook hoger. 

• Geel: Purmerend en Beemster verschillen qua opzet en de 
ene gemeente heeft het tarief wel en de andere niet. Dit is 
zoveel mogelijk gewijzigd naar de modelverordening met 
nieuwe tarieven. Als de ene gemeente het tarief niet heeft en 
de andere wel, is het tarief meestal gehandhaafd voor de 
nieuwe gemeente (zoals voor gemeentegaranties en 
abonnementen Burgelijke stand (wel in Purmerend, niet in 
Beemster). Dit leidt tot ertoe dat het merendeel van de 
legestabel betrekkelijk eenvoudig kan worden 
geharmoniseerd. Wel is het gelet op de grote diversiteit 
nodig dat er een integrale wijziging van de verordening 
juridisch goed gecontroleerd moet plaatsvinden. Dat vindt 
plaats buiten het bestek van deze tariefsdiscussie. 

 
Dat is de rode draad. Er zijn een paar aandachtspunten: 
 
Als het gaat om titel 1 zijn er 3 onderdelen die behoorlijk 
wijzigen:   
• Trouwen/geregistreerd partnerschap e.d. Beemster heeft 

diverse tarieven en Purmerend heeft ook verschillende 
tarieven per tijdstip per locatie. Het voorstel is alle tarieven te 
wijzigen in 1 basistarief voor trouwen door de week op het 
gemeentehuis en 1of 2 opslagtarieven voor een ceremonie 
buiten openingstijden en 1 opslagtarief voor een bijzondere 
locatie in eigendom van de gemeente en 1 opslagtarief voor 
een niet gemeentelijke locatie. Dit moet tegelijkertijd 
plaatsvinden met het reglement Burgerlijke Stand. 

• Huisvestingsverordening (titel 1)/splitsingsvergunning (titel 
3). De huidige legestabellen van beide gemeente verschillen 
fors, maar niet vanwege inhoudelijke verschillen. Beide zijn 
niet 1:1 aangesloten op de huisvestingsverordening. De 
splitsingsvergunning wordt wel genoemd, maar andere 
vergunningen worden in Purmerend niet apart benoemd; in 
Beemster wel. In Purmerend valt de vergunning voor 
bijvoorbeeld woningvorming en omzetting onder 
‘beschikkingen algemeen’. Het voorstel is de aansluiting op 
de huisvestingsverordening eerst te doen, tevens een 
discussie te voeren over wat de gemeente zelf doet in de 
woningregistratie en wat door Woningnet, daarna de 
wijzigingen te verwerken vanuit de discussie buy-to-let in 



Onderdeel Toelichting 
Purmerend over grip op transformatie van woningen voor 
verhuur en deze voor beide gemeenten in te voeren. 
Hiervoor wordt dan een apart voorstel gemaakt voor beide 
gemeenten met voorstellen voor tarieven die gebaseerd zijn 
op de inzet van de organisatie en een vergelijking met 
andere gemeenten. 

• De tarieven voor inlichtingen Burgerlijke stand zijn 
geharmoniseerd (Beemster had een bedrag per kwartier, 
Purmerend per inlichting). Nieuwe tarief geldt per kwartier.  

 
Als het gaat om titel 2 is deze niet opgenomen in het bestand 
aangezien deze volledig moet worden herzien in het kader van 
de omgevingswet. Hier wordt een opdracht aan een extern 
bureau voor verstrekt. De titel is grotendeels blauw. Grootste 
verschil zijn de kortingen voor groene daken en andere 
duurzaamheidsmaatregelen die in Purmerend van kracht zijn. 
 
Als het gaat om titel 3 zijn er 3 onderdelen die behoorlijk 
wijzigen: 
• Marktstandplaatsen: deze tarievenset vanuit Beemster gaat 

volledig eruit en ook het tarief voor een aanvraag markt in 
Purmerend gaat eruit. Deze tarieven worden al jaren niet 
meer gebruikt. Het gaat nu òf via de marktverordening òf via 
de evenementenvergunningen. 

• In Beemster en Purmerend zijn er verschillende 
bandbreedtes en tarieven voor evenementenvergunning. De 
bandbreedtes zijn op die van Purmerend gezet. De tarieven 
zijn gebaseerd op die van Beemster. De tarieven van 
Purmerend waren aan de lage kant. 

 
Purmerend heeft een aantal specifieke tarieven (terrassen 
vergunning, vergunning horecabedrijf) die samenhangen met de 
APV van Purmerend, maar ook los daarvan (pasje OV). Deze 
gaan ook voor Beemster gelden. Bij de harmonisatie van de 
APV moet hier nog goed naar worden gekeken. 

Analyse 
consequenties 

De verordeningen en tabellen van beide gemeenten kennen 
veel overeenkomsten en op bepaalde plekken lokale verschillen 
gebaseerd op lokale situatie (trouwen, huisvestingsverordening, 
evenementen en duurzaamheidskorting bouwleges) en APV. 
Het is lastig een algemene conclusie te trekken. Het beeld is dat 
de tarieven wel verschillen, maar omdat de meest generiek 
voorkomende leges (rijbewijzen, paspoorten, bouwleges) gelijk 
zijn), is het beeld dat er voor inwoners geen grote verhogingen 
aan de orde zijn bij verhoging naar de hoogst van de twee 
gemeenten (meestal Purmerend). Wel is er op diverse plekken 
sprake van tarieven die voorheen in de ene gemeente wel en in 
de andere gemeenten niet werden belast. 



Onderdeel Toelichting 
Politieke vragen - Kunt u instemmen met een herschikking van de tarieven 

voor trouwen/ger. Partnerschap gebaseerd op trouwen op 
het stadhuis door de week basis, extra op een andere locatie 
door de week (met onderscheid tussen een locatie van de 
gemeente en een locatie niet van de gemeente), en nog 
meer extra buiten de tijden van het reglement Burgerlijke 
stand? 

- Kunt u instemmen om voor tarieven huisvestingszaken een 
apart voorstel te maken ter behandeling in beide 
gemeenteraden (al dan niet via het jaarlijkse 
tarievenvoorstel)? 

- Bent u akkoord dat evenementvergunningen de 
bandbreedtes van Purmerend krijgen en een hoger tarief 
gebaseerd op Beemster? 

 
 
  



Aanpak 
Als uitgangspunt is de legestabel van Beemster genomen aangezien deze is gebaseerd op 
de Modelverordening van de VNG (Mv VNG). Na de omschrijving volgt het tarief van 
Beemster en dan het tarief van Purmerend. Vervolgens wordt een voorstel gedaan voor een 
nieuw tarief. Een tarief dat in Beemster niet wordt gehanteerd en in Purmerend wel, is 
tussengevoegd met de nummering van de modelverordening in Purmerend. 
 
Legenda: 
Blauw: Purmerend en Beemster geen verschil, ongewijzigd 
Groen: Purmerend en Beemster alleen tariefsverschil, tarief gewijzigd 
Geel: Purmerend en Beemster verschillen qua opzet, gewijzigd naar de modelverordening 
van Beemster met nieuwe tarieven 
Roze: uitgezet bij collega 
 

nr Omschrijving Tarief 2020 
Beemster 

Tarief 2020 
Purmerend 

Nieuw tarief 

 Titel 1 Algemene dienstverlening    
 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Als basis is hier de verordening van Purmerend 

gehanteerd aangezien in het Beemster gemeentehuis 
geen huwelijk meer wordt voltrokken 

1.1.1 De tijden waarop een huwelijk kan worden 
voltrokken, een registratie van een 
partnerschap, een omzetting van een 
geregistreerd partnerschap in een huwelijk 
of een huwelijk kan worden herbevestigd, 
zijn opgenomen in het vigerende 
Reglement burgerlijke stand Purmerend. 
De tijden zijn tevens vermeld op de 
website van de gemeente. De tarieven 
bedragen:   

   

1.1.1.1 in de trouwkamer van het stadhuis aan de 
Purmersteenweg op maandag t/m vrijdag 

321,00 493,00 493,00 

 het tarief zoals vermeld onder 1.1.1.1  
wordt met 100% verhoogd indien de 
ceremonie plaatsvindt op een ander tijdstip 
als genoemd in het Reglement. 

  Dit is de Purmerendse 
bepaling. Overnemen, 
wellicht onderscheid in 

2 tarieven. 
1.1.1.2 voor een korte zakelijke plechtigheid 

zonder toespraak, in de trouwkamer van 
het stadhuis aan de Purmersteenweg,  

165,75 180,00 180,00 

1.1.1.3 1. in het voormalig stadhuis Kaasmarkt 
20 op maandag t/m vrijdag  

2. in het voormalig stadhuis Kaasmarkt 
20 op zaterdag   

3. in het voormalig stadhuis Kaasmarkt 
20 op zondag  

4. in de raadzaal van het stadhuis aan de 
Purmersteenweg   

5. in het Dijklanderziekenhuis   
6. bij voltrekking van het huwelijk of het 

registreren van een partnerschap dat 
door onontkoombare redenen aan 
huis gebonden plaatsvindt  

7. in het Theater De Purmaryn   
8. museum Betje Wolff, Middenweg 178, 
9. informatiecentrum en het agrarisch 

museum, Middenweg 185 en 185a, 
10. Heerenhuis, Rijperweg 83 of 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

615,70 
615,70 
615,70 
615,70 

610,00 
 

907,00 
 

934,00 
 

753,00 
 

610,00 
753,00 

 
 
 

1.142,00 
 
 
 
 

 
 
 
 

1-4 en 7 zijn 
gemeentelijke locaties, 

daar is de huur 
inbegrepen. 

Nieuwe eenvoudige 
opzet maken met tarief 

gemeentelijke locatie 
en overige 

buitenlocaties. 
 
 
 



nr Omschrijving Tarief 2020 
Beemster 

Tarief 2020 
Purmerend 

Nieuw tarief 

11. Fort Resort Beemster, Nekkerweg 24a 
12. Fort bij Spijkerboor, Westdijk 46 
13. Keyserin,Middenweg 148 
14. Golfbaan Beemster, Volgerweg 42   
15. Stoer in de Beemster, Middenweg 48   

615,70 
615,70 
615,70 
615,70 
615,70 

 

1.1.1.4 het tarief voor het in behandeling nemen 
van een nieuw verzoek tot het aanwijzen 
van een locatie als huis der gemeente  

 143,00 
 

 

143,00 

1.1.1.5 • in een locatie anders dan vermeld 
onder 1.1.1.3 die als tijdelijke locatie is 
aangewezen voor de duur van de 
ceremonie, op maandag t/m vrijdag  

• in een locatie anders dan vermeld 
onder 1 t/m 7 die als tijdelijke locatie is 
aangewezen voor de duur van de 
ceremonie, op zaterdag  

• in een locatie anders dan vermeld 
onder 1 t/m 7 die als tijdelijke locatie is 
aangewezen voor de duur van de 
ceremonie, op zondag 

346,85 610,00 
 
 
 

907,00 
 
 

934,00 

Nieuwe eenvoudige 
opzet maken met tarief 

gemeentelijke locatie 
en overige 

buitenlocaties 

1.1.5 Het tarief bedraagt voor het optreden als 
getuige bij de voltrekking van een huwelijk 
of registratie van een partnerschap door 
een medewerker van de gemeente, per 
getuige 

 
 

26,90 

 
 

68,00 

 
 

68,00 

1.1.6 Het tarief bedraagt voor een geprint 
trouwboekje of partnerschapsboekje 

22,00 18,80 20,00 

1.1.6.1 Het tarief bedraagt voor een gekalligrafeerd 
trouwboekje of partnerschapsboekje   

 
39,85 

 
31,00 

35,00 

1.1.6.2 Het tarief bedraagt voor een bijschrijving in 
een trouwboekje of partnerschapsboekje 
door middel van kalligrafie  

 
5,90 

 
5,90 

5,90 

1.1.7 Het tarief bedraagt voor het doen van 
naspeuringen in de registers van de 
burgerlijke stand voor ieder daaraan 
besteed kwartier (tevens minimaal tarief) 

 
13,90 

33,70 per 
nasporing   

 
17,50 

1.1.8 Het tarief bedraagt voor het op verzoek 
wijzigen van de datum van een 
huwelijksvoltrekking, geregistreerd 
partnerschap, omzetting van een 
geregistreerd partnerschap, herbevestiging 
van een huwelijk 

 
 

45,00  

 
 

45,00  

 
 

45,00 
 
 
 

1.1.8.1 Als op het moment van ontvangst van het 
verzoek tot wijziging datum 
huwelijksvoltrekking een trouw-of 
partnerschapsboekje boekje is opgemaakt, 
wordt het tarief verhoogd, met het tarief 
dat geldt voor een trouw-of 
partnerschapsboekje  

   

1.1.9 Voor het op verzoek annuleren van een 
huwelijk, geregistreerd partnerschap, 
omzetting van een geregistreerd 
partnerschap of herbevestiging van een 
huwelijk 

 
 

45,00 

 
 

45,00 

 
 

45,00 



nr Omschrijving Tarief 2020 
Beemster 

Tarief 2020 
Purmerend 

Nieuw tarief 

1.1.9.1 Als op het moment van ontvangst van het 
verzoek tot annulering een trouw- of 
partnerschapsboekje is opgemaakt, wordt 
het tarief verhoogd met het tarief dat geldt 
voor een trouw- of partnerschapsboekje  

   

1.1.9.2  Voor de werkzaamheden die door 
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 
zijn verricht op het moment van ontvangst 
van het verzoek tot annulering wordt het 
tarief verhoogd met 

 
 

71,50 

 
 

71,50 

 
 

71,50 

1.1.9.3 Bij annulering van een kosteloos of van 
een betaald huwelijk volgt geen restitutie 
van de leges voor uittreksels en afschriften 
als deze zijn afgegeven in verband met 
melding voorgenomen huwelijk.   

   

 Bij annulering vanwege een sterfgeval 
worden de leges zoals vermeld in 1.1.10 
tot en met 1.1.10.2. niet in rekening 
gebracht. Onder sterfgeval wordt mede 
verstaan een sterfgeval in de familie van 
het bruidspaar tot en met de tweede graad 
alsmede het overlijden van één van de 
getuigen. 

   

1.1.10 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. 

 13,40 per uittreksel 13,40 per uittreksel 

1.1.10.1. Het tarief bedraagt voor een laissez 
passez voor lijken  

20,60 21,00 
 

21,00 

 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en 
Nederlandse Identiteitskaart  

   

1.2. Het tarief bedraagt voor het verrichten van 
handelingen ten behoeve van een 
aanvraag:   

   

1.2.1 van een nationaal paspoort:     
1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van 

de aanvraag 18 jaar of ouder is  
 

73,20 
 

73,20 
 

73,20 
1.2.1.2. voor een persoon die op het moment van 

de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog 
niet heeft bereikt   

 
55,35 

 
55,35 

 
55,35 

1.2.2.  voor een nationaal paspoort , een groter 
aantal bladzijde bevattende dan een 
nationaal paspoort als bedoeld in 
onderdeel 1.2.1. (zakenpaspoort):  

 
 

  

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag 18 jaar of ouder is  

 
73,20 

 
73,20 

 
73,20 

1.2.2.2.  voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog 
niet heeft bereikt  

 
55,35 

 
55,35 

 
55,35 

1.2.3.  van een reisdocument ten behoeve van 
een persoon die op grond van de Wet 
betreffende de positie van Molukkers als 
Nederlander wordt behandeld 
(faciliteitenpaspoort):  

 
 

 
 

 



nr Omschrijving Tarief 2020 
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Tarief 2020 
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Nieuw tarief 

1.2.3.1. voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag 18 jaar of ouder is  

 
73,20 

 
73,20 

 
73,20 

1.2.3.2  voor een persoon die op het moment van 
de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog 
niet heeft bereikt  

 
55,35 

 
55,35 

 
55,35 

1.2.4. van een reisdocument voor vluchtelingen 
of een reisdocument voor vreemdelingen  

 
55,35 

 
55,35 

 
55,35 

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:      
1.2.5.1. voor een persoon die op het moment van 

de aanvraag 18 jaar of ouder is  
 

58,30 
 

58,30 
 

58,30 
1.2.5.2. voor een persoon die op het moment van 

de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog 
niet heeft bereikt   

 
30,70 

 
30,70 

 
30,70 

1.2.6. 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  

 
 

49,85 

 
 

49,85 

 
 

49,85 

 Toevoegen: voor het bezorgen van een in 
de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 
genoemde documenten, zijnde een 
toegslag op de in de onderdelen 
genoemde bedragen 

  Nader te bepalen 

 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen    
1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het afgeven, 
vernieuwen of omwisselen van een 
rijbewijs 

 
40,65 

 
40,65 

 
40,65 

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt 
bij een spoedlevering vermeerderd met 

 
34,10 

 
34,10 

 
34,10 

1.3.3. Bij een verzoek tot het omwisselen van een 
buitenlands rijbewijs worden de onder 
1.3.1.vermelde leges verhoogd met de 
kosten van het aangetekend verzenden. 

  
 

 

P/2d Een aanvraag tot de afgifte van een 
rijbewijs waarbij aan de aanvrager reeds 
eerder een rijbewijs werd verstrekt, welke 
document bij de aanvraag niet compleet 
kan worden overlegd, de ter zake 
verschuldigde leges worden in dat geval 
 
Wijzigen in tekst modelverordening: 
Het tarief wordt, bij een aanvraag in 
verband met (beschadiging of) vermissing 
van een eerder afgegeven rijbewijs 
vermeerderd met: 

Wel in mv 
VNG, niet 
in tabel 
Beemster 

 

 
41,85 

 
41,85 

 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de 
basisregistratie personen 

   

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
wordt onder één verstrekking verstaan één 
of meer gegevens omtrent één persoon 
waarvoor de basisregistratie   personen 
moet worden geraadpleegd. 

   

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

 
8,10 

 
11,40 

 
11,40 
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verstrekken van gegevens, per 
verstrekking 

1.4.3 In afwijking van onderdeel 1.4.2 bedraagt 
het tarief voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van 
gegevens met behulp van alternatieve 
media bedoeld in artikel 16, tweede lid van 
het Besluit basisregistratie personen 

 
 
 

22,65 

 
 
 

24,40 

 
 
 

24,40 

1.4.4 In afwijking van het voorgaande onderdeel 
bedraagt het tarief voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van gegevens als bedoeld in 
artikel 17, tweede lid van het Besluit 
basisregistratie personen 

 
 

2,25  

Tekst en tarief  niet 
opgenomen 
Purmerend 

 

 
11,40 

1.4.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een persoonslijst als 
bedoeld in de Wet Brp artikel 2.55 

 
 

20,15 

 
 

22,70 

 
 

22,70 

1.4.6 Het tarief bedraagt voor het op verzoek 
doornemen van het Besluit basisregistratie 
personen, voor ieder daaraan besteed 
kwartier (tevens minimaal tarief) 

 
13,95 

 
33,70 

Per nasporing  

 
 

17,50 

 Abonnementen     
1.4.7 A. bij abonnement met een 

geldigheidsduur van een kalenderjaar: 
- voor 25 inlichtingen 
- voor 100 inlichtingen 
met dien verstande, dat voor een gedeelte 
van een kalenderjaar de leges per 
kwartaal worden berekend. 

 
B. Inlichtingen uit de basisregistratie van 
de gemeente aan: 
de schoolraad van het openbaar 
onderwijs en de besturen van de 
bijzondere scholen voor lager onderwijs, 
voor zover de inlichtingen verband 
houden met het opsporen van 
leerplichtige kinderen; 
a) zonder abonnement, voor elke 
inlichting 
b) bij abonnement met een 
geldigheidsduur van een kalenderjaar:  

- voor 100 inlichtingen 
- voor 500 inlichtingen 

c) bijzondere inlichting 
 
C. Een selectie van gegevens uit de 
basisregistratie: 
- per selectie 
- voor iedere regel van een selectie wordt 
het basisbedrag van 363,00 verhoogd 
met 

  
 

234,95 
888,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,50 
 

172,75 
742,50 

33,70 
 
 
 

363,00 
 

0,50 
 

 
 

234,95 
888,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,50 
 

172,75 
742,50 

33,70 
 
 
 

363,00 
 

0,50 
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- indien het een aanvraag betreft van één 
van de onder B genoemde instellingen, 
wordt het tarief gereduceerd tot 25%.  

 

1.4.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een meertalig 
modelformulier woon- en/of verblijfplaats als 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, van 
verordening (EU) nr. 2016/1191 van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 juli 
2016 betreffende de bevordering van het 
vrije verkeer van burgers door 
vereenvoudigde overlegging van bepaalde 
openbare documenten in de Europese Unie 
en tot wijziging van Verordening nr. 
1024/2012 (PbEU 2016, L 200) 

  Nieuw opnemen. 
Nader te bepalen 

 Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het 
Kiezersregister <geen onderdelen> 

   

 Hoofdstuk 6 Vervallen     
 Hoofdstuk 7 Bestuursstukken <geen 

onderdelen> 
   

 Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie    
1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een afschrift van of 
uittreksel uit: 

   

1.8.1.1 de gemeentelijke basisregistratie adressen 
of de gemeentelijke basisregistratie 
gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet 
basisregistraties adressen en gebouwen 

 
 

12,30 

Tekst en tarief  niet 
opgenomen 
Purmerend 

 

 
22,70 

1.8.1.2 het gemeentelijke beperkingenregister of 
de gemeentelijke beperkingenregistratie 
bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen, dan wel tot het verstrekken 
van een aan die registratie ontleende 
verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste 
lid, onder c van de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen 

 
 
 

12,30 

Tekst deels 
 Vergelijkbaar: 

 
71,50 

 
 
 

71,50 

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

   

1.8.2.1 objectgegevens voor de verkoop van de 
woning 

27,60 Tekst deels 
vergelijkbaar: 
71,50 

 
71,50 

1.8.2.2 bodeminformatie over een perceel 27,60 Tekst deels 
vergelijkbaar: 
71,50 

 
71,50 

 Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken    
1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag: 
   

1.9.1 Tot verstrekking van een verklaring 
omtrent gedrag natuurlijke personen, het 
tarief zoals dat voor deze dienst geregeld 
is in de laatst vastgestelde “Regeling 

41,35 41,35 41,35 
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vergoeding verklaring omtrent het gedrag 
en gedragsverklaring aanbesteden”. 

1.9.2 tot het verkrijgen van een bewijs van in 
leven zijn 

8,10 13,40 13,40 

1.9.3 tot het verkrijgen van een bewijs van 
Nederlanderschap 

8,10 11,00 11,00 

1.9.4 tot het verkrijgen van een legalisatie van 
een handtekening 

8,10 13,75 13,75 

 Hoofdstuk 10 Gemeentearchief    
1.10.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek 

doen van naspeuringen in de in het 
gemeentearchief berustende stukken voor 
ieder daaraan besteed kwartier 

 
 

14,00 

25,00 per 15 min 
Daarna 12,50 voor 
ieder 15 min extra  

25,00 per 15 min 
Daarna 12,50 voor 
ieder 15 min extra 

 Hoofdstuk 11 Huisvestingswet    
1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag: 
   

1.11.1 Vervallen     
1.11.2  Vervallen    
1.11.3 tot het verlenen van een vergunning tot 

gehele of gedeeltelijke onttrekking van 
woonruimte aan de bestemming tot 
bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste 
lid, onderdeel a van de Huisvestingswet 

 
 

31,00 

Tekst en tarief  niet 
opgenomen 
Purmerend 

 

Purmerend en 
Beemster hebben 
dezelfde regels op 
grond van de 
Huisvestingsverordeni
ng. In de huidige 
legestabel van 
Purmerend komen de 
tarieven voor 
samenvoeging, 
omzetting, splitsing 
niet voor. In het licht 
van de buy-to-let 
discussie is het 
derhalve nodig dit 
onderdeel integraal te 
herzien. De verwijzing 
in de verordening van 
Beemster klopt 
overigens ook niet 
meer (nummers en 
naam verordening). 
Daarnaast ontbreekt 
de regulier 
huisvestingsvergunnin
g (bij verstrekking aan 
niet 
woningbouwcorporatie
s). In Purmerend is 
ook woningsvorming 
vergunningplichting. Is 
ook niet opgenomen 
(komt overigens ook 
niet veel voor). 

1.11.4 tot het verlenen van een vergunning tot 
samenvoeging van woonruimte met 
andere woonruimte als bedoeld in artikel 
30, eerste lid, onderdeel b van de 
Huisvestingswet 

 
 

31,00 

Tekst en tarief  niet 
opgenomen 
Purmerend 

 

1.11.5 tot het verlenen van een vergunning tot 
omzetting van zelfstandige woonruimte in 
onzelfstandige woonruimte als bedoeld in 
artikel 30, eerste lid, onderdeel c van de 
Huisvestingswet 

 
 

31,00 

Tekst en tarief  niet 
opgenomen 
Purmerend 

 

1.11.6  tot het verlenen van een 
voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 
2.5.1. van de woonruimteverordening  

36,30  36,50 
G. Registratie als woningzoekende    
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot: 
  Beemster doet alle 

registraties via 



nr Omschrijving Tarief 2020 
Beemster 

Tarief 2020 
Purmerend 

Nieuw tarief 

1. het registreren als woningzoekende voor 
een aanleun-, zorg- of aangepaste woning 

  
43,75 

 

Woningnet, vandaar 
dat er geen tarief is. 
Purmerend doet dit 
nog zelf. Hier wordt 
inhoudelijk naar 
gekeken i.h.k.v. de 
harmonisatie. 

2. verlenging met een jaar van de registratie 
als woningzoekende voor een aanleun-, 
zorg- of aangepaste woning 

  
 

17,95 
3. een voorrangsverklaring   36,50 
  

Hoofdstuk 12 Leegstandwet 
   

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

   

1.12.1 tot het verlenen van een vergunning tot 
tijdelijke verhuur van leegstaande 
woonruimte als bedoeld in artikel 15, 
eerste lid van de Leegstandwet 

 
 

107,80 

 
 

108,00 

 
 

108,00 

 Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie     
1.13 Het tarief bedraagt voor het in 

behandeling nemen van een aanvraag 
tot: 

   

1.13.1 Tot het verstrekken van een 
gemeentegarantie 

 108,00 108,00 

1.13.2 tot het instemmen met het wijzigen of 
omzetten van een door de gemeente 
gegarandeerde hypothecaire geldlening 

  
108,00 

 

 
108,00 

 
1.13.3. het verkrijgen van toestemming om 

naast de geborgde eerste hypotheek 
een tweede hypotheek te mogen 
vestigen onder handhaving van de 
borgstelling van de verleende 
gemeentegarantie 

 
 

 
 
 

108,00 

 
 
 

108,00 

 Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet    
 Vervallen      
 Hoofdstuk 16 Kansspelen    
1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het verlenen 
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 56,50 56,50 

1.16.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor 
twee of meer kansspelautomaten, voor de 
eerste kansspelautomaat: 
en voor iedere volgende 
kansspelautomaat: 

 
56,50 
34,00 

 
56,50 
34,00 

 
56,50 
34,00 

1.16.1.3 voor één kansspelautomaat welke 
vergunning geldt voor een periode van 
meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd 

 
226,50 

Tekst en tarief  niet 
opgenomen 
Purmerend 

 

 
226,50 

1.16.1.4 voor twee of meer kansspelautomaten 
welke vergunning geldt voor een periode 
van langer dan vier jaar of voor onbepaalde 
tijd, voor de eerste kansspelautomaat: 
en voor iedere volgende kansspelautomaat: 

 
 

226,50 
136,00 

Tekst en tarief  niet 
opgenomen 
Purmerend 

 

 
 

226,50 
136,00 



nr Omschrijving Tarief 2020 
Beemster 

Tarief 2020 
Purmerend 

Nieuw tarief 

1.16.2 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. 

   

1.16.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verlenen 
van een vergunning als bedoeld in artikel 3 
van de Wet op de kansspelen 
(loterijvergunning) 

 
 

96,10 

 
 

96,00 

 
 

96,00 

1.16.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verlenen van een vergunning als 
bedoeld in artikel 2 van de 
Speelautomatenhallen verordening voor het 
exploiteren van een speelautomatenhal. 

  
310,50 

 
310,50 

 Hoofdstuk 17 <geen onderdelen>    
 Hoofdstuk 18 Instemmingsbesluiten     
1.18 Het basistarief voor het in behandeling 

nemen van: 
- een aanvraag voor het verkrijgen van 
instemming  
- een aanvraag voor het verkrijgen van 
een vergunning  
 
Als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van de 
Algemene verordening ondergrondse 
infrastructuur Purmerend 2016 bedraagt 
per aanvraag   

 
 
 
 
 
 

 170,40 

 
 
 
 
 
 

170,40 

 
 
 
 
 
 

170,40 

 Dit basistarief wordt verhoogd met een 
opslag, afhankelijk van de lengte van de te 
graven sleuf. De verhoging bedraagt; 
- € 2,30 per meter met een minimum van € 
55,30 als de te graven sleuf een lengte 
heeft tussen de 0 en 100 meter;  
- € 1,70 per meter met een minimum van € 
193,40 als de te graven sleuf een lengte 
heeft tussen de 101 en 500 meter;  
- € 1,05 per meter met een minimum van € 
690,70 als de te graven sleuf een lengte 
heeft van meer dan 501 meter. 

   

 Het tarief voor het in behandeling nemen 
van een melding als bedoeld in artikel 2.1 
lid 2 en 4 van de Algemene verordening 
ondergrondse infrastructuur Purmerend 
2016 bedraagt € 1,70 per melding  Voor de 
berekening wordt het aantal meldingen 
aangehouden dat in het voorafgaande jaar 
door of namens  de netwerkbeheerder 
gemeld zijn.  

    



nr Omschrijving Tarief 2020 
Beemster 

Tarief 2020 
Purmerend 

Nieuw tarief 

 Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer      
1.19.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het verlenen 
van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 (inrijverbod)  
 
a. voor één dag  
b. voor maximaal één week  
c. voor maximaal twee weken  
d. voor een periode langer dan twee 
weken met een maximale geldigheidsduur 
van één jaar   

 
 
 
 
 
 

 6,15  
 15,00 
 24,50 

 
103,60 

 
 
 
 
 
 

 6,15  
 15,00 
 24,50 

 
103,60 

 
 
 
 
 
 

6,15 
15,00 
24,50 

 
103,60 

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

   

1.19.2.1 tot het verkrijgen van een 
gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 
artikel 49 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB)  

   

1.19.2.1.1 Met medisch advies 109,65 159,90 159,90 
1.19.2.1.2 Zonder medisch advies 109,65 86,10 86,10 
1.19.2.2 tot het verlengen van de geldigheid van een 

document als bedoeld in 1.19.2.1 
 

36,60 
Niet in Purmerend Gelijk aan tarief 

verkrijgen 
1.19.2.3 tot het vervangen van een document als 

bedoeld in 1.19.2.1 in geval van verlies, 
diefstal, beschadiging of slijtage of duplicaat 

 
36,60 

 
36,30  

 
36,60 

1.19.2.4 Tot het wijzigen van het kenteken van de 
gehandicaptenparkeerplaats 

Niet in 
Beemster 

45,00 45,00 

 Hoofdstuk 20 Diversen    
1.20.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van: 

   

1.20.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, 
voor zover daarvoor niet elders in deze 
tabel of in een andere wettelijke regeling 
een tarief is opgenomen, per pagina 

 
 

8,10 

Tekst en tarief  niet 
opgenomen 
Purmerend 

 

8,10 

1.20.1.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van 
stukken, voor zover daarvoor niet elders in 
deze tabel of in een andere wettelijke 
regeling een tarief is opgenomen: 

  
 

Tekst en tarieven 
wijken af. Model 

VNG vermeld 
slechts A3 en A4   

 

1.20.1.2.1 per pagina op papier van A4-formaat in 
zwart-wit 

0,20  0,20 

1.20.1.2.2 per pagina op papier van A3-formaat in 
zwart-wit 

0,40  0,40 

1.20.1.2.3 per pagina op papier van A4-formaat in 
kleur 

0,50  0,50 

1.20.1.2.4 per pagina op papier van A3-formaat in 
kleur 

1,00  1,00 

1.20.1.3 een beschikking op aanvraag, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een 
andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen 

 
46,20 

 
46,20 

 
46,20 



nr Omschrijving Tarief 2020 
Beemster 

Tarief 2020 
Purmerend 

Nieuw tarief 

1.20.1.4 stukken of uittreksels, welke op aanvraag 
van de aanvrager moeten worden 
opgemaakt, voor zover daarvoor niet 
elders in deze titel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen, per pagina 

 
 

6,95 

Tekst en tarief  niet 
opgenomen 
Purmerend 

 

 
6,95 

 

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

   

1.20.2.1 tot het verlenen van een vergunning als 
bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene 
plaatselijke verordening (plaatsen van 
voorwerpen op of aan de weg) 

 
 

93,75 

 
 

93,75 

 
 

93,75 

1.20.2.2 tot het verlenen van een vergunning als 
bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene 
plaatselijke verordening voor het innemen 
van een standplaats op de openbare weg:  
a. met een geldigheidsduur van maximaal 
twee weken   
b. met een geldigheidsduur langer dan 
twee weken   

 
 
 
 

77,70 
195,00 

 
 
 
 

77,70 
195,00 

 
 
 
 

77,70 
194,90 

 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder 
fysieke leefomgeving/ 
omgevingsvergunning 

Titel 2 is niet meegenomen aangezien deze volledig moet 
worden herzien in het kader van de omgevingswet. Hier 
wordt een opdracht aan een extern bureau voor verstrekt 

 Titel 3 Dienstverlening vallend onder 
Europese dienstenrichtlijn 

   

 Hoofdstuk 1 Horeca    
3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van: 
   

3.1.1 een aanvraag tot het verlenen van een 
vergunning op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet 

 
649,00 

 
649,00 

 
649,00 

3.1.2 een aanvraag tot het verlenen van een 
ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde 
lid van de Drank- en Horecawet 

 
48,10 

 
48,10 

 
48,10 

3.1.3 een melding als bedoeld in artikel 30 van 
de Drank- en Horecawet (wijzigen inrichten 
horecabedrijf)  

 
147,15 

 
147,15 

 
147,15 

3.1.4 een aanvraag tot het wijzigen van het 
aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, 
tweede lid van de Drank- en horecawet 
(wijziging leidinggevende)  
a. voor één leidinggevende  
b. voor elk volgende leidinggevende  

 
 

96,20 
82,90 

 
 

96,20 
82,90 

 
 

96,20 
82,90 

3.1.5 een aanvraag tot het verlenen van een 
ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de 
Drank- en Horecawet 

 
103,60 

 
103,60 

 
103,60 

3.1.6 van een aanvraag tot het verlenen van een 
ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de 
Algemene plaatselijke verordening 
(sluitingstijd): 

   

3.1.6.1 voor een periode van maximaal twee 
weken  

46,40 46,40 46,40 

3.1.6.2 voor een periode langer dan twee weken 
met een maximale geldigheidsduur van één 
jaar  

 
155,60 

 
155,60 

 
155,60 
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 Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen 
of markten 

   

3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verlenen 
van een vergunning voor het organiseren 
van een evenement als bedoeld in artikel 
112 van de Algemene plaatselijke 
verordening 2003: 

 Bandbreedtes 
Purmerend 

gehanteerd en 
tarieven Beemster 

 

3.2.1 voor een evenement tot 500 bezoekers of 
deelnemers   

75,40 75,40 75,00 

3.2.2 voor een evenement vanaf 500 tot 2.500 
bezoekers of deelnemers  
(Beemster: 500-1.000) 

202,70 153,10 200,00 

3.2.3 voor een evenement vanaf 2.500 tot 5000 
bezoekers of deelnemers  
(Beemster: 1.000-5.000) 

473,10 306,00 450,00 

3.2.4 voor een evenement met meer dan 5.000 
bezoekers of deelnemers 

1.266,85 510,35 1.250,00 

3.2.5 Vervallen     
 Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen    
3.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het verlenen 
van een vergunning als bedoeld in artikel 
54 van de Algemene plaatselijke 
verordening Purmerend 2003 
(seksinrichtingen) met betrekking tot: 

   

3.3.1.1 het exploiteren van een escortbedrijf of van 
een prostitutiebedrijf  

1.016,70 1.692,30 1.692,50 

3.3.1.2 het exploiteren van een seksinrichting niet 
zijnde prostitutiebedrijf 

825,95 1.692,30 1.692,50 

3.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het wijzigen 
van de vergunning, bedoeld in artikel 54 
van de Algemene plaatselijke verordening 
Beemster 2012: 
van de leges bedoeld in 3.3.1.1 t/m 3.3.1.3 

 
 

25% 

Tekst en 
percentage niet 

opgenomen 
Purmerend  

 
25% 

 Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning 
woonruimte 

   

3.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verlenen 
van een splitsingsvergunning als bedoeld 
in artikel 33 van de Huisvestingswet 

 
 

30,90 

Tekst en tarief niet  
opgenomen bij 

Purmerend 

Zie opmerking bij H11 
Huisvestingswet 

 Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen    

3.5.  Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verlenen 
van een vergunning als bedoeld in artikel 
5:18 van de Algemene plaatselijke 
verordening Beemster 2012 
(standplaatsvergunning):    

 Tekst en tarieven  
niet  opgenomen 

bij Purmerend: zit 
in evenementen 

tarief 

Geen. Onderdeel 
verwijderen 

3.5.1.1 geldig voor één dag  27,60 Tekst en tarieven  
niet  opgenomen 

bij Purmerend 

Idem 
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3.5.1.2 geldig voor één week  34,15 Tekst en tarieven  
niet  opgenomen 

bij Purmerend 

Idem 

3.5.1.3 geldig voor één maand:    Idem 
3.5.1.3.1 gedurende één dag per week  61,80 Tekst en tarieven  

niet  opgenomen 
bij Purmerend 

Idem 

3.5.1.3.2 gedurende meer dagen per week   87,80 Tekst en tarieven  
niet  opgenomen 

bij Purmerend 

Idem 

3.5.1.4 geldig voor één jaar    Idem 
3.5.1.4.1 gedurende één dag per week  134,95 Tekst en tarieven  

niet  opgenomen 
bij Purmerend 

Idem 

3.5.1.4.2 gedurende meer dagen per week  169,30 Tekst en tarieven  
niet  opgenomen 

bij Purmerend 

Idem 

Q. Markt  Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag voor de afgifte 
van een vergunning voor plaatsing van 
marktkramen, geldig voor een kalenderjaar 
of gedeelte daarvan    
            

  
 
 

26,50 

 
Geen. Onderdeel 

verwijderen. Tarief 
wordt in Purmerend 

ook niet gebruikt. 

 Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet     
3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag tot het verlenen 
van een ontheffing of een wijziging in het 
kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 
182) of het Vrijstellingsbesluit 
Winkeltijdenwet (Stb. 1996,183)   

73,60 73,60 73,60 

 Hoofdstuk 6a Kinderopvang    
3.6a Het tarief bedraagt voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag als bedoeld in 
de artikelen 1.45 en 2.2 van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tot opneming in het 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP): 

   

3.6a.1 voor het in exploitatie nemen van een 
gastouderbureau, kindercentrum 
(kinderdagverblijf of buitenschoolse 
opvang) of peuterspeelzaal 

 
1.293,95 

 
1.293,95 

 
1.293,95 

3.6a.2 voor het aanbieden van gastouderopvang 
op het adres van de gastouder 

438,00 432,70 432,70 

3.6a.3 voor het aanbieden van gastouderopvang 
op het adres van de vraagouder 

438,00 432,70 432,70 

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

   

3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verlenen 
van een andere, in deze titel niet 
benoemde vergunning, ontheffing of 
andere beschikking 
 

 
 

46,20 

 
 

46,20 

 
 

46,20 
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3.8 Overige Algemene plaatselijke verordening 
(APV) 

   

 1. een vergunning als bedoeld in artikel 
95 van de APV met betrekking tot het 
innemen van een ligplaats met een 
woonschip 

2. een vergunning als bedoeld in artikel 
110b van de APV met betrekking tot 
het hebben/plaatsen van terrassen, 
geldig voor een periode van 3 jaar of 
een gedeelte daarvan 

3. een vergunning als bedoeld in artikel 
110b van de APV met betrekking tot 
het  exploiteren van een horecabedrijf 

4. een wijziging van een vergunning  
als bedoeld in artikel 110b van de 
APV wijzigen inrichten horecabedrijf of 
wijzigen rechtsvorm bestaand 
horecabedrijf) 

5. een vergunning als bedoeld in artikel 
14 van de APV met betrekking tot het 
aanleggen of veranderen van een weg 

 
 

  
 

414,40 
 
 
 
 

73,20 
 

248,95 
 
 

147,15 
 
 
 
 

187,40 

 
 

414,40 
 
 
 
 

73,20 
 

248,95 
 
 

147,15 
 
 
 
 

187,40 

3.9 Pasje aanvullend openbaar vervoer     
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

1. tot het verlenen van een pasje voor aanvullend openbaar vervoer  
2. tot het verlenen van een nieuw pasje voor aanvullend openbaar na verlies, diefstal 

e.d. van de eerder afgegeven pas  
 

 

  
 

48,15 
 

14,15 

 
 

48,15 
 

14,15 
3.10 Afvalpas voor ondergrondse 

verzamelcontainer restafval 
   

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verlenen 
van een nieuwe afvalpas na verlies of 
beschadiging e.d. van de eerder 
afgegeven pa 

 15,60 15,60 

      
 
 
 
 
 



 
Onderdeel Toelichting 
Heffing Kwijtschelding 
Verordening Kwijtschelding is in Purmerend mogelijk voor Afvalstoffenheffing 

en Rioolheffing gebruiker. In Beemster voor Afvalstoffenheffing  
(Rioolheffing gebruiker is er niet in Beemster).  
 
Op grond van artikel 255 Gemeentewet en de hierin opgenomen 
verwijzing naar artikel 26 Invorderingswet 1990 bestaat de 
mogelijkheid voor de decentrale overheid om regels vast te 
stellen op grond waarvan (gedeeltelijke) kwijtschelding kan 
worden verleend voor lokale belastingen. Hierop zijn de in de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gestelde regels van 
toepassing. 
  
Het formele kwijtscheldingsbeleid voor Purmerend en Beemster 
(voor beide gemeenten één) is geregeld in het 
“Uitvoeringsbesluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen.” 
 

Tarieven en 
opbrengsten 

De kosten worden in Purmerend en Beemster meegenomen in 
de tariefsberekening rioolrecht (Purmerend) en 
afvalstoffenheffing (Beemster en Purmerend) en niet apart 
geraamd.  

Gegevens • Kwijtschelding 2019 Beemster: € 22.505 (tot nu toe), 89 
gevallen.  

• Kwijtschelding 2019 Purmerend: € 889.100 (tot nu toe), 
2.334 gevallen.  

Beoordeling ‘beste 
van 2 werelden’ 

Systeem is hetzelfde en geldt voor afvalstoffenheffing gebruiker 
en rioolrecht gebruiker. Bij Beemster is er geen kwijtschelding 
van rioolheffing omdat dit een eigenaarsheffing is.  
 
Sommige gemeenten hebben ook kwijtschelding voor de 1e 
hond. Dat zou bij de genoemde aantallen om circa 
((89+2.334)/totaal* 6,5% hondenbezit = 157*76.80 = ca. 12.000 
euro. 

Analyse 
consequenties 

Bij harmonisatie veranderd er in het systeem van kwijtschelding 
niets. Deze geldt voor gebruikersdelen van de 
afvalstoffenheffing en het rioolrecht.  

Politieke vragen Wilt u de huidige kwijtschelding op de belastingsoorten rioolrecht 
en afvalstoffenheffing handhaven of ook kwijtschelding voor de 
1e hond bieden?  
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