
GEMEENTE vvEERT

Leden van de raad

Weert, 19 maart 2015

Onderwerp : Vragen "Verordening op de heffing en invordering van
scheepvaartrechten c.a. 2015 versie 2"

Geachte raqdsleden,

Tijdens de raadcommissie van 16 maaft zijn er vragen gesteld met betrekking tot de
"Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015 versie 2".
Daarnaast zijn er nog schriftelijk vragen gesteld inzake deze verordening.

Onderstaand de vragen en de bijbehorende antwoorden.

1. Artikel2 Begripsomschrijving
Onderdeel h, havenmeester, de door het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Weert als zodanig benoemde ambtenaar alsmede diens plaatsvervanger.

Moet dit nog gebeuren?

Op dit moment is er door het college geen havenmeester (bedoeld in artikel 237, tweede lid,
onderdeel d van de Gemeentewet) oongewezen. Dit dient nog te gebeuren.

2. D Passantenhaven Artlkel 26

Hoe is controleerbaar of een vaartuig er juist of langer dan twee uur aangemeerd is als deze
nog niet zijn aangemeld en wie gaat dit controleren.

Bij het binnenvoren in de passantenhaven legt een boot aon en neemt een ligplaots in. Er is

een display bij de haven die per ligploats aongeeft of iemond zich heeft aangemeld zools
boven genoemd. Heeft aanmelding plaatsgevonden, dan is de rode led voor die specifieke
plek aon.
Heeft er geen oonmelding ploatsgevonden, dan is de led uit, don is er niet betaold.
Het is dus mogelijk om te controleren of iemond al dan niet heeft betaald.

Fysieke controle vindt plaats door de inzet von een hovenmeester. Tevens vindt toezicht
ploats door de BOA's conform het "Reglement Possontenhaven Weert" en het "Reglement
lndustriehaven Weert". Uiteroord is het moeilijk controleerboar of een vaartuig langer dan
twee uren ligt aongemeerd.
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3. Wat is het bedrag wat de gemeente overhoud na het betalen van de kosten voor het
registreren via het aanmeldingssysteem of anders gezegd wat betalen we voor het
bemiddelen

De kosten voor het registreren bedrogen € 7,50 euro per transoctie. Met deze kosten is in het
raadsvoorste I re ke ni n g g eh oude n.

4. E Algemeen Artikel23
Aan wie moet d¡t gemeld worden en op welke manier, is dit wel werkbaar

Melding dient mondeling bij de havenmeester te geschieden.

5. Artikel29
De ingevolge deze verordening geheven rechten worden geheven door middel ven een
gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur waarop het verschuldigde bedrag

wordt vermeld. Hoe gaan we dit realiseren en kan het wel wat hier staat.

Melding dient mondeling bij de havenmeester te geschieden. Deze reikt bij de aangifte een

gedagtekende kennisgeving, noto of andere schriftuur uit wooruit blijkt dot de oangifte heeft
plaotsgevonden. Overigens heeft dit de inhoud van dit artikel, door het plootsen von de

ticketoutomoot in de passontenhoven, oon betekenis ingeboet. Het toepassingsbereik van

dit artikel is nu beperkt tot de industriehoven.

6. Aanvang Belastingplicht
Tenzij anders uit de verordening blijkt, vangt de belastingplicht aan zodra het vaartuig het
gemeentelijk vaarwateren binnenkomt of gebruik maakt van de bij de gemeente in beheer
en onderhoud zijnde kaden, loswallen en aanlegsteigers.

Wie kan hier op toezien als er vaartuigen bv aanleggen aan de zijde van de Poort van

Limburg en is hier het vastgestelde tarief van toepassing?

De Zuid-Willemsvaort is niet in eigendom bij de gemeente Weert en derhalve is heffing van

hovengeld op deze locatie niet mogelijk.

7. Het liggeld is incl. btw. de netto opbrengst ter dekking van de (kapitaal)lasten is dus

lager dan begroot. Maar wellicht zijn de (kapitaal(lasten) ook lager dan begroot
(omdat de btw op de investeringen kan worden teruggevorderd. Graag inzicht in de

baten / lasten i.v.m. innen liggeld passantehaven met inachtneming van de btw
gevolgen.

tn de verordening stoot het torief van het liggeld vermeld incl. btw. De investering welke is

opgenomen in het raodsbesluit is excl. BTW omdot de BTW teruggevorderd kon worden.

Over het geinde liggeld dient BTW ofgedrogen te worden. Dit betekent dat er von de

berekende € 2.000,-- extro opbrengst door de tariefsverhoging een netto bedrag resteert



von € 7.653,-. De inkomsten zijn uiteroord afhonkelijk van de werkelijke aantollen. Een

eventuele bijstelling zol in de financiële ropportoge worden meegenomen.

8. Zijn er noB meer bedragen gew'rjzigd in de verordening behalve de € 10,-?
ln de verordening is enkel het bedrag bij ortikel 26 onder lid 7 gewijzigd van € 8,70 in € 70,--.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester ders,

Marga Nagel

Bijlage(n)




