Verordening op de heffing en invordering van liggeld pleziervaartuigen 2021
AVV20-031
De raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2020;
gelezen het advies van de commissie Mens en Samenleving van 8 december 2020;
gelet op artikel 229, eerste lid, onderdelen a en b van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
‘Verordening ‘op de heffing en invordering van liggeld pleziervaartuigen 2021’
(verordening liggeld pleziervaartuigen 2021)

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Pleziervaartuig: een vaartuig dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor niet
bedrijfsmatige, dat wil zeggen sportieve of recreatieve, doeleinden;
b. Etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uur;
c. Jaar: een kalenderjaar;
d. Jaarplaats: een ligplaats voor de periode van 1 april tot 1 april van het volgende
kalenderjaar.

Artikel 2.

Belastbaar feit

Artikel 3.

Belastingplicht

Onder de naam “liggeld” wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats in het
openbaar water van de recreatiehaven Broekhorn te Heerhugowaard.

Belastingplichtig is de gebruiker van een pleziervaartuig dat een ligplaats inneemt in de
recreatiehaven Broekhorn te Heerhugowaard.

Artikel 4.

Maatstaf van heffing

1. Als maatstaf van heffing gelden:
a. De lengte in meters van het vaartuig, inclusief aanhorigheden, waarmee de ligplaats
wordt ingenomen
b. De tijd gedurende welke de ligplaats wordt ingenomen
2. Een gedeelte van een etmaal wordt voor een geheel gerekend
3. Een gedeelte van een jaar wordt in het geval van een jaarplaats voor een geheel
gerekend.
4. Bij tussentijdse intrekking van de vergunning vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5.

Tarief

1. De tarieven voor een jaarplaats voor pleziervaartuigen zijn in de onderstaande tabel
opgenomen.
Boxmaat
7 x 2,7 meter
9 x 2,7 meter

Oppervlakte
19 m2
24 m2

Tarief / plaats
€ 350
€ 445

10 x 3,7 meter
37 m2
€ 545
12 x 4,5 meter
54 m2
€ 650
2. Het tarief voor een passantenplaats bedraagt € 1,20 per meter met een minimum van
€ 8,50 per etmaal.
3. De tarieven voor aanvullende diensten zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Dienst
Elektra 16 A
Drinkwater
Gebruik vuilwaterpomp
Gebruik wasmachine
Gebruik wasdroger

Prijs
€ 2,00 per etmaal
€ 0,50 per ca. 50 liter
€ 2,50 per 5 minuten
€ 5,00
€ 3,00

4. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 6.

Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving,
waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 7.

Tijdstip van betaling

Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.
Voor jaarplaatsen staat de betalingstermijn op de factuur aangegeven.

Artikel 8.

Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en invordering van het liggeld.

Artikel 9.

Inwerkingtreding en citeertitel

1. De verordening op de heffing en invordering van liggeld pleziervaartuigen 2020, vastgesteld
op 17 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van deze
verordening.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.
3. Deze verordening wordt aangehaald als: ‘verordening liggeld pleziervaartuigen 2021’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2020.
de griffier,

de voorzitter,

