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Voorstel

Vast te stellen de aanwijzingsbesluiten heffings- en invorderingsambtenaar

Inleiding
Met ingang van l januari 2015 heeft de gemeente Weert een deel van de uitvoerende
taken van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen overgedragen aan
"Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen" (BsGW).
Het betreft de onroerende-zaakbelastingen, waardering van de onroerende zaken,
rioolheffingen, reinigingsheffingen, toeristenbelasting, precariobelasting en
hondenbelasting. Voor deze heffingen zijn de heffings- en invorderingsbevoegdheden
overgedragen aan de directeur van de BsGW.
De beleidsmatige invulling (het redigeren van de verordeningen en beleidsregels) vindt
plaats door de gemeente Weert.

De heffing en invordering van leges, marktgelden, scheepvaartrechten, graf- en
begraafrechten, staangeld, en baatbelastingen zijn niet overgedragen aan de BsGW. De
gemeente Weert voerL deze taken zelfstandig uit. Om rechtmatig te kunnen heffen en
invorderen heeft het college een heffings- en invorderingsambtenaar aangewezen.

Het hoofd afdeling Financiën & Control is aangewezen als heffings- en
invorderingsambtenaar. Gelet op de gewijzigde personele invulling van deze functie en de
rechtmatigheid dienen de aanwijzingsbesluiten heffings- en invorderingsambtenaar
geactualiseerd te worden.

Voorgesteld wordt om Harold Schoenmakers en Gerry Doezé-Rutten aan te wijzen als
heffingsambtenaar en Liliane Coninx en Saskia Vaes-Leenen als invorderingsambtenaar
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Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

F&C - Financiën

Harold Schoenmakers
(0495-575540 )

M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc
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Beoogd effect/doel
Geactualiseerde aanwijzingsbesluiten waarmee op formeel-juridisch juiste wijze
gemeentelijke belastingen kunnen worden geheven en ingevorderd.

Argumenten
De lrelling err cle irrvurderirig varr genreerrtelijke trelastirrgerl geschieder'ì 11'ìet toèpassltlg
van paragraaf 4 van hoofdstuk XV van de Gemeentewet, de Algemene wet inzake
rijksbelastingen (AWR), onderscheidenlijk de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet
invordering rijksbelastingen (artikel 23 1, eerste lid, Gemeentewet).
De laatste drie genoemde wetten hebben betrekking op de heffing en de invordering van
rijksbelastingen. In deze wetten worden bevoegdheden toegekend aan de minister van
Financiën, onderscheidenlijk de inspecteur en de ontvanger.

Artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet'vertaalt'deze bevoegdheden voor de heffing
en de invordering van gemeentelijke belastíngen. Met betrekking tot gemeentelijke
belastingen gelden de bevoegdheden en verplichtingen van:

. de minister van Financiën, het bestuur van 's Rijksbelastingen en de directeur voor
het college van burgemeester en wethouders (onderdeel a);

. de 'inspecteur'voor de gemeenteambtenaar belast met de heffing van
gemeentelijke belastingen (onderdeel b), hierna te noemen: heffingsambtenaar;

¡ alS'ontvanger'voor de gemeenteambtenaar, belast met de invordering van
gemeentelijke belastingen (onderdeel c), hierna te noemen:
i nvo rd eri n g sa m bte na a r.
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de wet. Deze attributie van heffings- en invorderingsbevoegdheden aan een
gemeenteambtenaar heeft tot gevolg dat een heffingsambtenaar en een
invorderingsambtenaar moet worden aangewezen door het college.

Bevoegdheden van de heffingsambtenaar
De heffingsambtenaar legt o.a. de (belasting) aanslagen op, neemt beslissingen op
bezwaarschriften, stelt verweerschriften op en vertegenwoordigt de gemeente juridisch in
beroepszaken bij de rechtbank en het gerechtshof.

Bevoegdheden van de invorderingsambtenaar
De invorde¡'ingsamLrtenaar incasseert de opgelegele aanslagen en past inçlisn noclig
dwangmaatregelen zoals aanmaningen en dwangbevelen toe. Daarnaast kan de
invorderingsambtenaar aan individuele belastingschuldigen uitstel van betaling verlenen

De heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar zijn bestuursorganen conform de
Algemene wet bestuu rsrecht.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Comm unicatie/ participatie
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N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Liliane Coninx - Afdeling F & C
Cees van der Linden - Afdeling F & C
Saskia Vaes-Leenen - Afdeling F & C
Gerry Doezé-Rutten - Afdeling F & C

Extern:

N.v.t.

Bijlagen:

¡ Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
o Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
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