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Raadsvoorstel  72 

Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 

 
   
Onderwerp : Belastingverordeningen en tarieven 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 

 

Aan de gemeenteraad, 

 

Jaarlijks stelt uw raad gelijktijdig met de begroting ook de belastingverordeningen voor het komende jaar 

vast en neemt kennis van de collegebesluiten aangaande privaatrechtelijke tarieven. 

Het gaat daarbij om de volgende belastingverordeningen en tariefbesluiten: 

 

Belastingverordeningen: 

A. Verordening hondenbelasting Helmond 2022; 
B. Legesverordening Helmond 2022; 
C. Verordening marktgeld Helmond 2022; 
D. Verordening onroerende-zaakbelastingen Helmond 2022; verbeterd exemplaar 
E. Verordening precariobelasting Helmond 2022; 
F. Verordening reinigingsheffingen Helmond 2022; 
G. Verordening rioolheffing Helmond 2022; 
H. Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2022; 
I. Verordening reclamebelasting Helmond 2022; 
J. Verordening scheepvaartrechten Helmond 2022; 
K. Verordening toeristenbelasting Helmond 2022; 
L. Verordening wegslepen voertuigen Helmond 2022; 
M. Verordening parkeerbelastingen Helmond 2022; 

 
Collegebesluiten privaatrechtelijke tarieven: 

N. Besluit tarieven parkeergarages Helmond 2022; 
O. Besluit privaatrechtelijk tarieven Helmond 2022; 

 

Wij stellen u voor de belastingverordeningen 2022 (A t/m M) vast te stellen en kennis te nemen van de 

collegebesluiten aangaande privaatrechtelijke tarieven (N t/m O). 

Gelijktijdig dienen de gelijknamige besluiten over het belastingjaar 2021 alsmede de Verordening wegslepen 

voertuigen Helmond 2009 ingetrokken te worden. 

 

Burgemeester en wethouders van Helmond, 

 

de burgemeester     de secretaris 

mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel  H. J. de Ruiter 

 



 
 

 

 
Gemeenteraad van Helmond                                                                                                                                                             blz. 3 
Raadsvoorstel  72 

 

 

Raadsbesluit  72 

Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 

De raad van de gemeente Helmond;  

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 

 

 

besluit:  

1. Vast te stellen de volgende belastingverordeningen: 

 

A. Verordening hondenbelasting Helmond 2022; 
B. Legesverordening Helmond 2022; 
C. Verordening marktgeld Helmond 2022; 
D. Verordening onroerende-zaakbelastingen Helmond 2022; 
E. Verordening precariobelasting Helmond 2022; 
F. Verordening reinigingsheffingen Helmond 2022; 
G. Verordening rioolheffing Helmond 2022; 
H. Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2022; 
I. Verordening reclamebelasting Helmond 2022; 
J. Verordening scheepvaartrechten Helmond 2022; 
K. Verordening toeristenbelasting Helmond 2022; 
L. Verordening wegslepen voertuigen Helmond 2022; 
M. Verordening parkeerbelastingen Helmond 2022. 

 

2. De gelijknamige belastingverordeningen over het belastingjaar 2021, alsmede de Verordening 
wegslepen voertuigen Helmond 2009 in te trekken. 

 

3. Kennis te nemen van van de door het college vastgestelde privaatrechtelijke tarieven: 
N. Besluit tarieven parkeergarages Helmond 2022; 
O. Besluit privaatrechtelijke tarieven Helmond 2022; 

 

Na vaststelling als bedoeld onder 1, intrekking als bedoeld onder 2 en kennisname als bedoeld onder 3 

dienen de belastingverordeningen en tarieven op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt te worden. 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 

 

De raad voornoemd, 

de voorzitter   de griffier 
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Raadsvoorstel  72A 

Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 

 
   
Onderwerp : Verordening hondenbelasting Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Het tarief van de hondenbelasting is met het inflatiepercentage verhoogd. Voor het jaar 2022 is dat vastgesteld 
op 0,4%. 
Het totaal aan inkomsten hondenbelasting en uitgaven voor bestrijding hondenoverlast e.d. is nagenoeg met 
elkaar in evenwicht, waarmee de hondenbelasting praktisch een doelbelasting is. 
In de uitgaven zijn naast de kosten voor bestrijding van hondenoverlast ook de perceptiekosten voor de heffing 
en invordering van de hondenbelasting verdisconteerd. Het budget voor bestrijding hondenoverlast wordt 
daarmee gelimiteerd door de stijging van de inkomsten. 
 
Het tarief voor 2022 bedraagt voor één hond € 63,24, voor de tweede en volgende hond € 126,48 en voor een 
kennel € 316,20. 
Uitgaande van deze tarieven wordt de totale opbrengst voor 2022 geraamd op € 586.488,--. 
 
 
 
 
Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
de burgemeester    de secretaris 
 
 
 
 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 
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Raadsbesluit  72A 

Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond; 
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021; 
gelet op het bepaalde in hoofdstuk XIX van de Gemeentewet en artikel 226 van die wet in het bijzonder; 
 
besluit:  

vast te stellen de Verordening hondenbelasting Helmond 2022; 

 
 

Artikel 1. Belastbaar feit 

Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond 
binnen de gemeente. 
 
 

Artikel 2. Belastingplicht 

1. Belastingplichtig is de houder van een hond. 
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij blijkt 

dat een ander de houder is. 
3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een hond 

door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde 
gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

4. Als houder van een hond wordt tevens aangemerkt degene, voor wiens rekening een hond verblijft in een 
inrichting, welke de verzorging van honden tegen vergoeding ten doel heeft. 

 
 

Artikel 3. Vrijstellingen 

1. In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes bestemd of 
gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan wel waarvan door 
de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 
3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren. 

2. De belasting wordt niet geheven voor honden: 
a. die uitsluitend dienen om blinde personen te leiden of die hiervoor in opleiding zijn; 
b. die door een stichting, vereniging of bedrijf als assistentiehond aan een gehandicapte ter 

beschikking zijn gesteld of in opleiding zijn bij een gastgezin; 
c. die gehouden worden door ambtenaren van politie, ter verrichting van opsporingsdiensten, mits de 

houder in het bezit is van een geldend diploma van de Koninklijke Politiehondenvereniging; 
d. die verblijven in een hondenasiel; 
e. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden; 
f. die niet langer dan één maand in het belastingjaar in de gemeente verblijven en waarvan de houder 

geen ingezetene van de gemeente is. 
 
 

Artikel 4. Maatstaf van heffing 

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. 
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Artikel 5. Belastingtarief 
1. De belasting bedraagt per belastingjaar: 
 a. voor de eerste hond    €  63,24 
 b. voor elke volgende hond   € 126,48 
2. Voor honden, gehouden in kennels, ingeschreven bij de raad van beheer op kynologisch gebied in 

Nederland, alsmede gehouden in ondernemingen voor handel in honden, in het bezit van een vergunning, 
blijft de belasting per kennel, respectievelijk per onderneming beperkt tot ten hoogste € 316,20. 

 
 

Artikel 6. Belastingjaar 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 

Artikel 7. Wijze van heffing 

De hondenbelasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
 

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang 

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de 
belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de 
loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting ter zake van 
het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar 
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de 
toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop 
van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van 
de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht 
respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven. 

 
 

Artikel 9. Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald in één 
termijn, welke vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval voldaan wordt aan de voorwaarden, gesteld in de geldende 
“Beleidsregels automatische incasso belastingen Helmond”, en zolang de verschuldigde bedragen door 
middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten 
worden betaald in acht gelijke termijnen. 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. 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden genoemde termijnen. 
4. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 
overeenkomstige toepassing en is het tweede lid niet van toepassing. 
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Artikel 10. Kwijtschelding 

Bij de invordering van hondenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
 

Artikel 11. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht 

De 'Verordening hondenbelasting Helmond 2021' vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020, wordt 
ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede 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. 
 
 

Artikel 12. 

Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 
 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter       de griffier 
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Raadsvoorstel  72B 

Vergadering 9 november 2021 Gemeenteraad 

 

 
   
Onderwerp : Legesverordening Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
De legesverordening bestaat uit drie titels, waarbij de eerste Titel een algemeen deel is. De tweede titel handelt 
over de dienstverlening met betrekking tot de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de derde 
over dienstverlening, vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.  
Kruissubsidiering binnen de legesverordening is toegestaan, wat betekent dat onderdekking van kosten op het 
ene product gecompenseerd mag worden met overdekking op de andere producten. 
Beperking is wel, dat de kostendekkingsnorm ook binnen ieder afzonderlijk hoofdstuk van Titel 3 geldt.  
 
Tenslotte zijn in deze Legesverordening de nieuwe maximumtarieven voor reisdocumenten, zoals die in de 
aanpassing van het Besluit paspoortgelden zijn vastgelegd, nog niet verwerkt. Deze tarieven waren op het 
moment dat de oorspronkelijke Legesverordening aan uw raad werd voorgelegd nog niet bekend. Dit geldt ook 
voor de tarieven voor rijbewijzen. Door de reikwijdte van artikel 10 van deze verordening is het college bevoegd 
deze aanpassingen door te voeren. Dit zal gebeuren zodra deze bekend zijn gemaakt. 
 
 
 
 
Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 
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Raadsbesluit  72B 

Vergadering 9 november 2021 Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021, 
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en 
onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid , en 7 van de Paspoortwet; 
 

besluit:  

vast te stellen de Legesverordening Helmond 2022; 

 

Artikel 1 Definities 

Deze verordening verstaat onder: 

a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt 
aangemerkt; 

b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen; 
c. maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende 

kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag 
in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is; 

d. jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende 
kalenderjaar; 

e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december. 
f. leges: het recht als bedoeld in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet. 
g. gemeentelijke bestuursorganen: de gemeenteraad, het college (van burgemeester en wethouders) en de 

burgemeester zoals omschreven in de Gemeentewet. 
h. Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

Artikel 2 Belastbaar feit 

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor: 

a) het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; 
b) het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of 

een reisdocument; 

Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 

 

Artikel 3 Belastingplicht 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel 

degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. 

 

Artikel 4 Vrijstellingen 

Leges worden niet geheven voor: 

a. het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioen, lijfrenten, wachtgelden of andere (periodieke) 
uitkeringen; 

b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden 
verleend; 

c. beschikkingen of afschriften daarvan, betrekking hebbende op de uitvoering van rechtspositieregelingen voor 
het gemeentepersoneel; 

d. beschikkingen of afschriften daarvan, houdende de beslissing op een verzoek om gemeentelijke subsidie; 
e. een of meer krachtens besluit van het college aangewezen stukken als bedoeld in 1.2.2.1, 1.2.2.2 en 1.2.2.3 

van de bij deze verordening behorende tarieventabel, voor zover deze aan nieuwsmedia en stedelijke 
informatiecentra worden verstrekt; 
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f. de diensten, andere dan die genoemd onder Titel 2 en de artikelen 1.14.1.1 en 1.14.1.2 van de bij deze 
verordening behorende tarieventabel, in het openbaar belang aangevraagd door openbare besturen, 
ambtenaren of instellingen; 

g. het verstrekken van een door het college te bepalen aantal exemplaren van het verslag van de handelingen 
van de gemeenteraad met inbegrip van de bijlagen, voor zover verstrekt aan in de raad van deze gemeente 
vertegenwoordigde groeperingen; 

h. het ten behoeve van een civiele procedure verstrekken van een afschrift uit de Basisregistratie Personen voor 
één persoon met extra vermeldingen zoals burgerlijke staat, nationaliteit, datum aanvang adreshouding e.d. 
onder voorwaarde dat belanghebbende in het bezit is van een zogenaamde toevoegingsbewijs, waarop de 
eigen bijdrage overeenkomt met het ten hoogste het minimumbedrag om in aanmerking te komen voor het 
recht op rechtsbijstand; 

i. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn 
of worden verhaald; 

j. huisartsen en verloskundigen, gevestigd of werkzaam in Helmond, uitsluitend ten behoeve van de uitoefening 
van hun beroep in noodgevallen, voor een parkeerontheffing als bedoeld in de artikelen 1.13.1.1. 

k. hulpdiensten, waarde-transporten en storingsdiensten (van algemeen belang), uitsluitend ten behoeve van 
de uitoefening van hun beroep, voor een parkeerontheffing als bedoeld in de artikelen 1.13.1.1 voor zover 
deze bedoeld is om toegang te krijgen tot het voetgangersgebied. 

l. diensten, genoemd onder Titel 1, hoofdstuk 3, artikel 1.3.1.3. 
Dit uitsluitend onder de volgende voorwaarden: 
- op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-18.00 uur in het kasteel, museum Boscotondo of in de 
  Stadswinkel; 
- beiden dienen woonachtig zijn in Helmond; én 
- beiden dienen een inkomensverklaring te kunnen overleggen, dat zij een inkomen hebben tot maximaal 
  120% van het bestaansminimum. Deze kan (al dan niet op eigen verzoek) worden opgevraagd bij Senzer 
  of bij het sociaal domein. 

 

Artikel 5 Tarieven 

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening 
behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde. 

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als 
bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op 
grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de 
ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter 
vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet. 

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een 
volle eenheid aangemerkt. 

 

Artikel 6 Wijze van heffing 

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving,  een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een  stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, 
of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of 
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige 
bekendgemaakt. 
 

Artikel 7 Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de 
kennisgeving bedoeld in artikel 6: 

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in het geval 

van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20ruimtelijke%20ordening
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c. langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die 
mogelijkheid wordt geboden binnen dertig dagen na het indienen van de aanvraag langs 
elektronische weg; 

d. langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen dertig dagen na 
dagtekening van de kennisgeving. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 

 

Artikel 8 Kwijtschelding 

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf 

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende 
tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die 
tarieventabel opgenomen bepaling. 

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden 

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen: 

a. van zuiver redactionele aard zijn; 
b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na 

de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de 
volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft: 

1. onderdeel 1.3.7 (akten burgerlijke stand); 
2. onderdelen 1.4.5.1 en 1.4.5.2 (verstrekkingen uit Basisregistratie Personen met behulp van 

alternatieve media of schriftelijk); 
3. onderdeel 1.7.2 (verklaring omtrent het gedrag); 
4. onderdelen 1.7.3  
5. hoofdstuk 5 (reisdocumenten); 
6. hoofdstuk 6 (rijbewijzen); 
7. hoofdstuk 9 (kansspelen). 

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze 

verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 

 

Artikel 11 Intrekkingsbepaling en overgangsrecht 

De Legesverordening Helmond 2021, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 13 juli 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede 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. 

 

Artikel 12 Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022. 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 

 

De raad voornoemd, 

de voorzitter   de griffier 
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Titel 1  Dienstverlening 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
 

1.1    Afdrukken, afschriften en bestanden op gegevensdrager e.d. 
 

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

verstrekken van: 

 

1.1.1.1 andere dan met name in deze tabel of in een andere wettelijke regeling 

genoemde afdrukken uit analoge bestanden (kopieën), digitale tekst-

bestanden (prints) alsmede bouwvergunningtekeningen uit digitale of 

analoge bestanden, formaat A4 of A3, eerste 10 stuks gratis, bij meerdere 

exemplaren: 

 

1.1.1.1.1 per 10 stuks of een deel daarvan € 2,70 

1.1.1.1.2 A0, A1, A2, per stuk € 3,30 

1.1.1.2 afdrukken uit digitale tekeningenbestanden, formaat:  

1.1.1.2.1 A4, A3, per stuk € 4,00 

1.1.1.2.2 A2, per stuk € 8,80 

1.1.1.2.3 A1, per stuk € 12,70 

1.1.1.2.4 A0, A0+, per stuk € 17,00 

1.1.1.3 afdrukken uit de Gemeentelijke Basiskaart benodigd t.b.v. een aanvraag om 

een bouwvergunning, uitsluitend formaat A4 en A3 

 

Gratis 

1.1.1.4 ieder schriftelijk stuk, waaruit blijkt van een gunstige of althans niet geheel 

afwijzende beschikking op een aanvraag, voor ieder schriftelijke verklaring 

of inlichting na daartoe gedane aanvraag, een en ander voor zover 

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een 

tarief is opgenomen, per bladzijde of gedeelte daarvan 

 

 

 

 

€ 9,80 

1.1.1.5 andere dan met name in deze tabel of in een andere wettelijke regeling 

genoemde digitale bestanden op gegevensdrager zoals CD-ROM en DVD, 

of via e-mail (m.u.v. bouwvergunningdossiers, zie 1.14.7.3) 

 

 

€ 12,60 

 

 1.2    Verzend- en administratiekosten 
 

1.1.2.1 

 

Bij verzoek (schriftelijk, telefonisch, e-mail, e.d.) om toezending van stukken, 

zijn naast de hiervoor genoemde leges ook  verzend- en 

administratiekosten verschuldigd. Het tarief daarvan bedraagt: 

 

 

€ 6,70 

 
1.3    Raadplegen archieven gemeente 

 

1.1.3.1 

 

 

 

 

Voor het verlenen van ambtelijke bijstand bij het raadplegen van 

gemeentelijke archieven (m.u.v. bouwvergunningdossiers, zie 1.14.7.3) voor 

elk kwartier of gedeelte daarvan bedraagt het tarief 

(n.b. dit geldt niet voor toezending van bescheiden welke in de Stadswinkel 

worden aangevraagd, doch niet ter plaatse leverbaar zijn, zoals groot 

formaat tekeningen) 

 

 

€ 23,50 

 

 

 
1.4    Vangnetbepaling 

 

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  

1.1.4.1 

 

een beschikking op aanvraag voor zover daarover niet elders in deze 

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 

 

€ 26,10 



 

 

 
Gemeenteraad van Helmond                                                                                                                                                         blz. 16 
Raadsvoorstel  72B 

 

1.1.4.2 

 

stukken of uittreksels, welke op aanvraag moeten worden opgemaakt, 

voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke 

regeling een tarief is opgenomen, per pagina 

 

 

€ 13,40 

 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken 
 

2.1    Exemplaar bestuursstukken en gemeentelijke regelingen 
 

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

verstrekken van: 

 

 

1.2.1.1 een exemplaar van de programmabegroting, of daarbij behorende bijlagen 

en toelichtingen 

 

gratis 

1.2.1.2 een exemplaar van de gemeenterekening met bijbehorende toelichting en 

de daarbij behorende bijlagen, het investeringsprogramma, de 

bestuursrapportage en voorjaarsnota 

 

 

gratis 

1.2.1.3 een exemplaar van een gemeentelijke regeling (inclusief toelichting) gratis 

 
2.2    Besluitenlijsten college, verslagen handelingen gemeenteraad, 
raadsbijlagen en exemplaar gemeenteblad 

 

1.2.2.1 Het tarief voor een jaarabonnement op de openbare besluitenlijsten van 

vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders bedraagt 

 

€ 42,70 
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Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand  
 

3.1  Huwelijksvoltrekking, registratie partnerschap of omzetting 
 

 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van 

een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een 

huwelijk: 

 

1.3.1.1 op maandagochtend in een door de gemeente Helmond aangewezen 

vergaderzaal in Boscotondo, Fans Joseph van Thielpark 1 zonder 

voorzieningen 

 

 

€ 165,-- 

1.3.1.2 in het Elkerliek Ziekenhuis Wesselmanlaan 25, Helmond als medische 

omstandigheden een huwelijk daar noodzakelijk maken 

 

€ 143,-- 

1.3.1.3 in een door de Gemeente Helmond als Huis der gemeente aangewezen 

trouwlocatie, exclusief de kosten van de locatie 

 

€ 379,-- 

1.3.1.4 (vervallen)  

1.3.1.5 Het onder 1.3.1.3 genoemd tarieven worden, indien de huwelijksvoltrekking, 

registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd 

partnerschap in een huwelijk plaats heeft buiten de normale werkdagen en 

tijden, zijnde maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur , verhoogd met: 

 

 

 

€ 165,-- 

1.3.1.5.a Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij 

besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen 

voor één dag 

 

 

€ 379,-- 

1.3.1.6 Indien het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk 

plaats heeft aan de balie van de Stadswinkel tijdens de normale 

openingstijden van de Stadswinkel bedraagt het tarief 

 

 

€ 71,50 

 

 3.2  Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis 
 

1.3.2.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van 

een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, 

van het Burgerlijk Wetboek 

 

 

€ 144,-- 
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3.3  Annuleringen/wijzigingen huwelijken, registratie, e.d. 

 

1.3.3.1 

 

1.3.3.1.1 

1.3.3.1.2 

1.3.3.1.3 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot annulering van een 

gepland huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt het tarief: 

tot 1 maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum  

binnen 1 maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum  

indien het huisbezoek van de Babs heeft plaatsgevonden 

 

 

€ 81,80 

€ 164,-- 

€ 218,-- 

1.3.3.2 Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap dan 

wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, 

ongeacht de oorzaak, wordt verzet, of indien er een mutatie van 

getuige(n) plaatsvindt: bedraagt het tarief voor het aanbrengen van deze 

wijziging: 

 

 

 

 

€ 21,80 

1.3.3.3 Indien een huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap dan 

wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als 

bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, ongeacht de 

oorzaak wordt geannuleerd, bedraagt het tarief voor de werkzaamheden 

die daarmee gepaard gaan: 

 

 

 

 

€ 40,90 

 
3.4  Beschikbaar stellen getuige door gemeente 

 

1.3.4.1 Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van 

een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een 

partnerschap, per getuige 

 

 

€ 49,10 

 
3.5  Diensten in relatie tot huwelijken e.d. 

 

1.3.5.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje, 

partnerschapboekje of duplicaat daarvan 

 

€ 34,40 

1.3.5.2 Het tarief bedraagt voor het doen van een melding van een voorgenomen 

huwelijk of registratie van het partnerschap, indien dit fysiek aan de balie 

van de Stadswinkel plaatsvindt 

 

 

€ 34,40 

 
3.6  Begraven, cremeren, opgraven en herbegraven 

 

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

1.3.6.1 het verlenen van uitstel van het begraven /cremeren € 24,10 

1.3.6.2 het opgraven of herbegraven  € 85,20 

 
3.7  Akten burgerlijke stand 

 

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

het verstrekken van: 

 

1.3.7.1 een afschrift van een akte van de burgerlijke stand  € 14,30 

1.3.7.2 een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van 

een partnerschap of van overlijden 

 

€ 14,30 

1.3.7.3 een verklaring van huwelijksbevoegdheid € 25,10 

1.3.7.4 een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) € 14,30 

1.3.7.5 voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand € 14,30 

1.3.7.6 voor een meertalig modelformulier van een onder 1.3.7.1, 1.3.7.2, 1.3.7.4 en 

1.3.7.5 genoemd stuk 

€ 14,30 

1.3.7.7 voor een meertalig modelformulier van een onder 1.3.7.3 genoemd stuk € 19,30 
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Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie 
Personen 

 
4.1    Begripsbepalingen 

 

1.4.1.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking 

verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon 

waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd. 

 

1.4.1.2 Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking 

verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon 

die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen  

 

 
4.2    Verstrekkingen van gegevens uit Basisregistratie Personen 
(BRP), alsmede van gegevens buiten de BRP 

 

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

 

 

1.4.2.1 tot het verstrekken van één of meer gegevens uit de BRP, 

per verstrekking 

 

€ 10,80 

1.4.2.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van de onder 

1.4.2.1 bedoelde gegevens gedurende de periode van één jaar: 

 

 voor 25 verstrekkingen € 248,-- 

 voor 50 verstrekkingen € 467,-- 

 voor 100 verstrekkingen € 831,-- 

 voor 500 verstrekkingen € 3.660,-- 

 voor 1.000 verstrekkingen € 6.303,-- 

 voor 5.000 verstrekkingen € 26.160,-- 

 voor 10.000 verstrekkingen € 36.613,-- 

 
4.3    Abonnement verstrekken opgave verhuizingen e.d. 

 

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

 

 

1.4.3.1 tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van 

een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de 

gemeente en vestigingen in de gemeente, per verstrekking 

 

 

€ 2,48 
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4.4    Verstrekken van gegevens buiten de BRP 

 

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

 

 

1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 10,80 

1.4.4.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens 

gedurende de periode van één jaar: 

 

 

 voor 25 verstrekkingen € 248,-- 

 voor 50 verstrekkingen € 467,-- 

 voor 100 verstrekkingen € 831,-- 

 voor 500 verstrekkingen € 3.660,-- 

 voor 1.000 verstrekkingen € 6.303,-- 

 voor 5.000 verstrekkingen € 26.160,-- 

 voor 10.000 verstrekkingen € 36.613,-- 

 
4.5    Verstrekking gegevens op basis van het Besluit BRP 

 

1.4.5.1 In afwijking van de voorgaande onderdelen 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 

 

 

 

 

€ 24,00 

1.4.5.2 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in 

behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van 

gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit 

basisregistratie personen: 

 

 

 

€ 2,48 

 
4.6    Verstrekken lijsten BRP 

 

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

 

 

1.4.6.1 tot het verstrekken van lijsten met gegevens, welke verkregen zijn op 

basis van de door de aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de 

Basisregistratie Personen dient te worden doorlopen: 

Voor elke persoon ter zake waarvan de gegevens worden verstrekt te 

verhogen met: 

 

 

€ 168,-- 

 

€ 0,75 

1.4.6.2 

 

tot het verstrekken van lijsten met gegevens, zover de verstrekking niet 

meer inhoudt dan hetgeen is vermeld in artikel 3.9, lid 4, van de Wet 

Basisregistratie Personen welke verkregen zijn op basis van de door de 

aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de Basisregistratie 

Personen dient te worden doorlopen: 

Voor elke persoon ter zake waarvan gegevens worden verstrekt te 

verhogen met: 

 

 

 

 

€ 168,-- 

 

€ 0,14 
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Hoofdstuk 5 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 
 

Paspoorten of andere reisdocumenten 
 

1.5 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van 

een aanvraag: 

 

1.5.1 van een nationaal paspoort:  

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

is 

 

€ 74,75 

1.5.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt 

 

€ 56,55 

 

1.5.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende 

dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.5.1 

(zakenpaspoort): 

 

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

is 

 

€ 74,75 

1.5.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt 

 

€ 56,55 

1.5.3 een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de 

Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt 

behandeld (faciliteitenpaspoort): 

 

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

is 

 

€ 74,75 

1.5.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt 

 

€ 56,55 

1.5.4 een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 

vreemdelingen 

 

 

€ 56,55 

 
Nederlandse Identiteitskaart 

 

 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve 

van een aanvraag: 

 

1.5.5 van een Nederlandse identiteitskaart:  

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

is 

 

€ 67,55 

1.5.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt 

 

€ 36,45 

1.5.6 van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon 

met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon 

 

€ 32,90 

   

1.5.7 voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.5.1 tot en met 

1.5.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen 

genoemde bedragen: 

 

 

€ 50,90 

1.5.8 voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.5.1 tot en met 1.5.6 

genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.5.1 tot 

en met 1.5.7 genoemde bedragen: 

 

 

€ 16,05 
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Hoofdstuk 6 Rijbewijzen 
 

6.1   Rijbewijzen 
 

1.6.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 

 

€ 41,00 

1.6.1.2 De tarief genoemd in onderdeel 1.6.1.1 wordt bij spoedlevering 

verhoogd met 

 

€ 34,10 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Overige burgerzaken 
 

 7.1    Legalisatie handtekening en waarmerken foto e.d. 
 

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

 

 

1.7.1.1 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het  

waarmerken van een foto  

 

€ 10,20 

1.7.1.2 tot het verkrijgen van een legalisatie van twee of meer handtekeningen of 

waarmerken van twee of meer foto’s van dezelfde persoon en voor het 

hetzelfde geval 

 

 

€ 20,50 

1.7.1.3 tot het waarmerken van een afschrift of een kopie van een stuk, voor 

zover daarvoor niet elders in deze verordening met bijbehorende  

tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een ander tarief geldt 

 

 

€ 10,20 

 
7.2    Verklaring omtrent gedrag 

 

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

 

 

1.7.2.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke 

personen 

 

€ 41,35 

 
7.3    Verkrijgen bewijs van Nederlanderschap 

 

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

 

 

1.7.3.1 tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, dat niet is 

bestemd om te dienen als reisdocument 

 

€ 14,30 
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Hoofdstuk 8 Raadplegen kadastrale gegevens, objectgegevens 
belastingen en gegevens Wkpb 
 

8.1    Raadplegen kadastrale gegevens 
 

1.8.1.1 Het tarief bedraagt voor het verlenen van bijstand bij het raadplegen van 

kadastrale gegevens voor elk kwartier of gedeelte daarvan  

 

€ 23,50 

1.8.1.2 Vermeerderd met het tarief voor het raadplegen van online informatie via de 

kadastrale balie van de actuele gegevens dat het Kadaster in rekening brengt 

 

1.8.1.3 Indien het gaat om administratieve kadastrale informatie vanuit het 

gemeentelijke kadastrale bestand vermeerderd met 75% van het tarief 

vastgesteld door het Kadaster 

 

 
8.2    Objectgegevens belastingen 

 

1.8.2.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens uit de gemeentelijke 

belastingadministratie, per belastingobject 

 

€ 6,00 

 
8.3    Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) 

 

1.8.3.1 Het tarief bedraagt voor het verlenen van bijstand bij het vervaardigen van 

kopieën uit het gemeentelijk register Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 

beperkingen (Wkpb)  

 

 

gratis 

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

verkrijgen van een gewaarmerkte verklaring van gegevens uit het 

gemeentelijk register Wkpb 

 

 

gratis 
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Hoofdstuk 9 Kansspelen 
 

9.1     Loterijen en kansspelautomaten 
 

 

 

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

het verkrijgen van: 

 

 

1.9.1.1 een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen 

(loterijvergunning) 

 

€ 69,60 

1.9.1.2 een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de 

kansspelen jo. artikel 2.3.3.3 APV Helmond 2020: 

a) voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor 
onbepaalde tijd 

b) voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt 
voor onbepaalde tijd,  
vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten, 
waarvoor een vergunning geldt en een bedrag van 

 

 

 

€ 226,50 

 

€ 90,50 

 

€ 136,-- 

 
9.2     Exploitatie kansspelautomatenhal 

 

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

 

 

1.9.2.1 het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een 

kansspelautomatenhal als bedoeld in artikel 2.3.3.6, eerste lid APV 

Helmond 2020 

Indien tevens een exploitatievergunning wordt ingediend ingevolge artikel 

3.1.2.1 van deze tarieventabel dan wordt het legesbedrag op grond van 

dit artikel niet in rekening gebracht. 

 

 

€ 259,-- 

1.9.2.2 het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.3.6, eerste lid 

APV Helmond 2020 

 

€ 137,-- 

 

 

Hoofdstuk 10 (Gereserveerd) 
 

 

Hoofdstuk 11 Leegstandwet 
 

11.1   Leegstandwet 
 

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

 

 

1.11.2 Tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van 

leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de 

Leegstandwet 

 

 

€ 49,20 

1.11.3 Tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte 

als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet 

 

€ 49,20 
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Hoofdstuk 12 Kabels en Leidingen 
 

12.1     Kabels en Leidingen 
 

1.12.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

voor een vergunning, als bedoeld in artikel 2.2 en een aanvraag voor 

een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 3.2 van de Verordening 

Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014, waarbij de sleuflengte < 

100m¹ is of een lasgat / montagegat met een oppervlakte van > 2m² 

 

 

 

 

€ 200,92 

1.12.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, 

voor een vergunning, als bedoeld in artikel 2.2, en een aanvraag voor 

een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 3.2 van de Verordening 

Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014, waarbij de sleuflengte 

≥100m¹ is: 

 

 

 

 

€ 401,85 

1.12.3.1 Het tarief genoemd onder 1.12.1.1 en 1.12.2.1 wordt verhoogd met een 

bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de 

bebouwde kom gelegen, van 

 

 

€ 1,93 

1.12.3.2 

 

 

1.12.3.2.1 

1.12.3.2.2 

Het tarief genoemd onder 1.12.1.1 en 1.12.2.1 wordt verhoogd met een 

bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde 

kom gelegen; 

Over de eerste 2.000m¹, met 

Over de lengte >2.000m¹ en <10.000m¹, met 

 

 

 

€ 1,37 

€ 0,81 

1.12.4.1 Voor degene aan wie leges als bedoeld onder 1.12.1.1 tot en met 

1.12.3.2 in rekening is gebracht bestaat aanspraak op teruggaaf van de 

leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een 

beslissing is genomen, óf als de gemeente de aanvraag weigert of buiten 

behandeling stelt. De teruggaaf bedraagt: 

 

 

 

 

50% 

1.12.5.1 Indien er sprake is van een melding in verband met het verkrijgen van 

vergunning of instemming omtrent het tijdstip, plaats en werkwijze van 

uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.2 c.q. 3.2 van de 

Verordening Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014, waarbij de 

sleuflengte ≥10.000m¹ bedraagt zijn de artikelen 1.12.1.1 tot en met 

1.12.4.1 niet van toepassing. Vanaf 10.000m¹ wordt een begroting 

opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure (zijnde 

vergunningverlening, voorbereiding en toezicht). Deze kosten inclusief 

onderbouwing worden, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling 

schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Indien een begroting is 

uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde 

werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is 

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is 

ingetrokken. 
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Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer 
 

13.1     Ontheffingen en -vergunningen 
 

 

 

1.13.1.1 

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

tot een verlenging van of een vernieuwing van een ontheffing of 

vergunning op grond van de Wegenverkeerswet, het 

Wegenverkeersreglement, Regeling voertuigen (artikel 9.1), APV 

Helmond 2020 (parkeren grote voertuigen: artikel 5.1.7, derde lid) of het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: 

 

 

 

 

 

€ 30,50 

1.13.1.1.1 

 

 

 

 

 

1.13.1.1.2 

 

 

 

1.13.1.1.3 

Bij het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor wat betreft bord 

G07zb (zonebord) van bijlage I, jo. artikel 66 van dat reglement, anders 

dan voor het bereiken van een eigen, binnen dat gebied gelegen 

parkeergelegenheid, dit bedrag te verhogen per maand looptijd, afgerond 

naar boven op hele maanden, met: 

Bij het verkrijgen van een ontheffing voor aangewezen parkeerplaatsen 

in het gebied als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit betaald- en 

vergunninghoudersparkeren Helmond, dit bedrag te verhogen per 

aanvraag, niet zijnde een verlenging of vernieuwing, met: 

Bij het verkrijgen van een ontheffing voor aangewezen parkeerplaatsen 

in het gebied als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit betaald- en 

vergunninghoudersparkeren Helmond, dit bedrag te verhogen per maand 

looptijd, afgerond naar boven op hele maanden, met: 

 

 

 

 

 

€ 25,20 

 

 

 

€ 321,-- 

 

 

 

€ 77,50 

 
13.2     Gehandicaptenvoorzieningen 

 

 

 

 

1.13.2.1 

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart: 

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

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 

artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer (BABW): 

 

 

 

 

 

1.13.2.1.1 bij een geldigheidsduur van één jaar of korter € 27,90 

1.13.2.1.2 bij een geldigheidsduur van langer dan één jaar € 41,90 

1.13.2.2 tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld 

onder 1.13.2.1 na vermissing van een eerder afgegeven document, voor 

het verstrekken van een duplicaat  

 

 

€ 9,90 
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1.13.2.3 

Gehandicaptenparkeerplaats: 

Het tarief bedraagt: 

Voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, 

inclusief de kosten die voortvloeien uit de aanleg van een 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 

 

 

 

 

€ 207,00 

1.13.2.4 voor het vervangen van het kentekenonderbord bij een 

gehandicaptenparkeerplaats 

 

€ 49,10 

1.13.2.5 voor het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken naar een nieuwe locatie. 

 

€ 207,00 

1.13.2.6 De aanvrager heeft recht op restitutie van de door de gemeente  in 

rekening gebrachte kosten, als bedoeld in de artikelen 1.13.2.3 en 

1.13.2.5, voor zover het benodigde verkeersbesluit dat noodzakelijk is 

om de gehandicaptenparkeerplaats rechtsgeldig te kunnen effectueren 

niet wordt genomen of na te zijn genomen in rechte met succes door een 

derde partij wordt aangevochten. 
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Hoofdstuk 14 Diversen 
 

14.1     Plaatsen voorwerpen in, op of boven gemeentegrond 
 

 

 

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

1.14.1.1 Van een ontheffing tot het in, op of boven gemeentegrond plaatsen, 

aanbrengen of aanwezig hebben van voorwerpen of stoffen, als bedoeld in 

artikel 2.1.5.1 APV Helmond 2020. 

Voornoemd legesbedrag laat onverlet de bevoegdheid om daarnaast van 

gemeentewege precariobelasting te heffen (zie geldende Verordening 

Precariobelasting Helmond). 

 

 

€ 100,40 

1.14.1.2 Van een ontheffing tot het op of boven gemeentegrond plaatsen, 

aanbrengen of aanwezig hebben van afrasteringen, steigers en andere 

voorwerpen die verband houden met een bouwplan of -project 

(werkterreinontheffing), als bedoeld in artikel 2.1.5.1 APV Helmond 2020 

Voornoemd legesbedrag laat onverlet de bevoegdheid om daarnaast van 

gemeentewege precariobelasting te heffen (zie geldende Verordening 

Precariobelasting Helmond). 

 

 

 

€ 488,-- 

 

 14.2     Inzamelen geld (collecten) en goederen 
 

 

 

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

1.14.2.1 Van een vergunning ingevolge artikel 5.2.1, eerste lid APV Helmond 2020 

(incidenteel of doorlopend) 

 

gratis 

1.14.2.2 

 

(vervallen)  

 

 14.3     Venten en standplaatsen 
 

 

 

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

1.14.3.1 Van een ontheffing ingevolge van artikel 5.2.2, negende lid, APV Helmond 

2020 (venten): 

 

€ 50,20 

1.14.3.2 

1.14.3.2.1 

1.14.3.2.2 

Van een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3 APV Helmond 2020: 

een vaste standplaats 

een incidentele standplaats 

 

€ 150,60 

€ 150,60 
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 14.4     Plaatsen kramen op marktterrein 
 

 

 

1.14.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

van een vergunning ingevolge artikel 15 “Nadere regels, beleidsregels en 

uitvoeringsbesluit warenmarkten Helmond 2011” voor het plaatsen van 

kramen op marktterreinen door kraamverhuurders, per jaar, voor elk per 

week te plaatsen aantal kramen van 50 stuks of gedeelte daarvan 

 

 

 

 

 

€ 60,80 

 

 14.5     Wijziging gemeentegarantie 
 

 

 

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

het instemmen met het wijzigen van een door de gemeente 

gegarandeerde geldlening (borgstelling gemeentegarantie)  

 

 

€ 63,30 

 
14.6     Verzoek om indeling in een urgentiecategorie 

 

 

 

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek:  

1.14.6.1 als bedoeld in artikel 6 van de vigerende Huisvestingsverordening 

Helmond om te worden ingedeeld in een of meerdere 

urgentiecategorieën: 

Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing op statushouders. 

 

 

€ 45,00 

1.14.6.2 Voor degene aan wie het recht als bedoeld onder 1.14.6.1 in rekening is 

gebracht bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges, indien het 

verzoek van de woningzoekende leidt tot het verkrijgen van een 

urgentiebeschikking. 

 

 
14.7     Overigen 

 

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

1.14.7.1 van een afschrift van een bestemmingsplan of totaal uitwerkingsplan met 

bijbehorende kaart(en), voorschriften en toelichting 

 

€ 26,90 

1.14.7.2 een afschrift van een ten behoeve van één bouwplan opgesteld 

(postzegel)bestemmingsplan of uitwerkingsplan 

 

€ 13,40 

1.14.7.3 

 

1.14.7.3.1 

1.14.7.3.2 

Inzage in digitale of analoge Bouw-/omgevingsvergunningenarchief per 

geraadpleegd adres, inclusief digitale toezending bescheiden: 

bescheiden behorende bij onherroepelijke bouw-/omgevingsvergunning 

idem behorende bij een nog niet onherroepelijke bouw-

/omgevingsvergunning 

 

 

€ 47,00 

 

€ 47,00 
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /  
  omgevingsvergunning 
 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  

2.1.1.1 normkosten: 

Bij het bepalen van de hoogte van de leges voor bouwactiviteiten wordt 

uitgegaan van normkosten, zoals die staan vermeld in het overzicht dat bij 

deze tarieventabel als bijlage is opgenomen. 

Indien de normkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het 

hiervoor genoemde overzicht, worden de normkosten gelijkgesteld met 

een door de gemeente vast te stellen raming van de bouwkosten, zijnde 

de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden 

betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk;  

2.1.1.2 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, 

hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.  

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn 

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het 

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben 

dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.  
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Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag / principebesluit 
2.2 Conceptaanvraag  

2.2.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag, die 

gepaard gaat met een expliciet verzoek om een beoordeling door de 

welstandscommissie, (schetsplan) bedraagt: 

 

 

€ 150,-- 

2.2.2 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling 

of het gemeentebestuur in principe bereid is medewerking te verlenen aan 

het verkrijgen van een wijziging en/of aanpassing van het geldende 

bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, 3.6 lid 1a van de Wet 

ruimtelijke ordening of aan het volgen van een Wabo-afwijkingsprocedure 

voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 

2.12 lid 1a onder 3 van de Wabo, bedraagt: 

Indien een principebesluit als hiervoor bedoeld, binnen één jaar na 

dagtekening, leidt tot een overeenkomst met de gemeente, zal dit bedrag 

hiermee worden verrekend. 

 

 

 

 

 

 

€ 750,-- 

 Advies agrarische commissie  

2.2.3 Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1 en 2.2.2 bedraagt het 

tarief, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van 

de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) wordt beoordeeld: 

 

 

€ 800,-- 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 
2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de 

verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen 

waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de 

aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra 

toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, 

berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit 

hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin 

kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag 

worden gevorderd.  

   

2.3.1 Bouwactiviteiten  

2.3.1.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de 

Wabo en de normkosten niet meer bedragen dan € 500.000,--, bedraagt 

het tarief 35 ‰ van de normkosten met een minimum van € 200,--.  

   

2.3.1.1.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de 

Wabo, en de normkosten meer bedragen dan € 500.000,--, bedraagt het 

tarief 26,5 ‰ van de normkosten over het gedeelte van de normkosten dat 

de € 500.000,-- overschrijdt. Voor de eerste € 500.000,-- normkosten blijft 

het tarief uit 2.3.1.1.1 van toepassing.  

   

 Advies agrarische commissie  
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2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1.1 en 2.3.1.1.2 

bedraagt het tarief, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag 

een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) 

wordt beoordeeld: 

 

 

 

€ 800,-- 

   

2.3.2 Aanlegactiviteiten  

2.3.2.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de 

Wabo, bedraagt het tarief: 

 

 

€ 502,-- 

   

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, 

en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, 

onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: 

 

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt 

toegepast (binnenplanse afwijking): 

 

€ 351,-- 

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 

 

€ 351,-- 

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse afwijking; het vm. projectbesluit): 

Eventueel te verhogen met externe kosten als bedoeld in artikel 2.8.2. 

 

€ 6.429,-- 

2.3.3.4 (vervallen)  

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van exploitatieplan): 

 

€ 333,-- 

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit 

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, 

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de 

Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 

 

 

 

€ 333,-- 

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit 

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, 

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de 

Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 

 

 

 

€ 333,-- 

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van voorbereidingsbesluit): 

 

€ 333,-- 

   

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een 

bouwactiviteit  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, 

en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:  

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt 

toegepast (binnenplanse afwijking): 

 

€ 351,-- 
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2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 

 

€ 351,-- 

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse afwijking; het vm. projectbesluit): 

Eventueel te verhogen met externe kosten als bedoeld in artikel 2.8.2. 

 

€ 6.429,-- 

2.3.4.4 (vervallen)  

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van exploitatieplan): 

 

€ 333,-- 

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit 

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, 

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de 

Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 

 

 

 

€ 333,-- 

2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit 

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, 

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de 

Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 

 

 

 

€ 333,-- 

2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van voorbereidingsbesluit): 

 

€ 333,-- 

 

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in 

relatie tot brandveiligheid  

2.3.5.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het 

tarief: 

 

 

 

€ 528,-- 

2.3.5.2 indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in 

onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik 

van een bouwwerk ten behoeve van een evenement 

(gebruiksduur maximaal 4 weken) bedraagt het tarief: 

 

 

 

€ 52,80 

2.3.5.3 

 

 

2.3.5.3.1 

 

2.3.5.3.2 

 

2.3.5.3.3 

indien een aanvraag betrekking heeft op een vergunning 

tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als 

bedoeld in 2.3.5.1 bedraagt het tarief, indien het betreft: 

uitbreiding van de inrichting: 

het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1; 

gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 

50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1 

gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 

50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1.  

2.3.5.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van 

overdracht van de omgevingsvergunning voor brandveilig 

gebruik aan de nieuwe gebruiker: 

 

 

 

€ 54,40 

 

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten  

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in  
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artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als 

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot 

een krachtens de Erfgoedverordening Helmond 2011 aangewezen 

monument, waarvoor op grond van artikel 9, tweede lid van die 

verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 

2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 

beschermd monument: 

 

Gratis 

2.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd 

monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar 

gebracht: 

 

 

Gratis 

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo 

met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de 

Erfgoedverordening Helmond 2011 aangewezen monument, waarvoor op 

grond van die provinciale verordening of artikel 9, tweede lid, van die 

gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, 

bedraagt het tarief: 

 

 

 

 

 

 

Gratis 

   

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- 

of dorpsgezicht  

2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 

beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

 

 

€ 292,-- 

   

 Aanleggen of veranderen weg  

2.3.8 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg 

van een weg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale 

verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 

2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

 

 

 

€ 292,-- 

   

2.3.9 Uitweg/inrit  

 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van 

het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en 

onder e, van de Wabo in samenhang met artikel 2.1.5.3, eerste lid APV 

Helmond 2020 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de 

andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die 

onderdelen bedoelde activiteiten: 

 

2.3.9.1 Per uitweg voor woningen € 301,-- 

2.3.9.2 Per uitweg voor niet-woningen € 552,-- 

   

2.3.10.1 Kappen  

 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in 
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artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met 

artikel 4.3.3 van de APV Helmond 2020 bedraagt het tarief, onverminderd 

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens 

sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

 

 

 

€ 212,00 

   

2.3.10.2 Handelsreclame  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

het aanbrengen van handelsreclame met behulp van een opschrift, 

aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf 

een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling 

in een provinciale verordening of artikel 4.4.2, eerste lid APV Helmond 2020 

een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 

 

 

 

 

 

€ 201,-- 

   

2.3.11 Opslag van roerende zaken  

 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald 

gedeelte van de de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en 

onder j of k, van de Wabo in samenhang Artikel 4.4.1 van de APV 

Helmond 2020, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de 

andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die 

onderdelen bedoelde activiteiten:  

2.3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken: € 100,-- 

2.3.11.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of 

gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar 

roerende zaken worden opgeslagen: 

 

 

€ 100,-- 

   

2.3.12 Natura 2000-activiteiten  

 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en 

onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt 

het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit 

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde 

activiteiten: 

 

 

 

 

 

€ 100,-- 

   

2.3.13 Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)  

 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en 

onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen 

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen 

bedoelde activiteiten: 

 

 

 

 

 

€ 474,-- 

   

2.3.14 Andere activiteiten  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande 

onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:  
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2.3.14.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 

categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke 

leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, 

bedraagt het tarief: 

 

 

 

€ 100,-- 

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of 

waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van 

invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, 

tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

 

 

€ 100,-- 

2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond 

van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing 

verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder 

omgevingsvergunning;  

2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van 

de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een 

omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit 

een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is 

opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is 

uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde 

werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is 

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is 

ingetrokken.  

   

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee 

fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, 

bedraagt het tarief:  

2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking 

met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing 

van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag 

voor de eerste fase betrekking heeft;  

2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking 

met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit 

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de 

aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.  

   

2.3.16 Beoordeling bodemrapport  

 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de 

in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:  

2.3.16.1 

2.3.16.1.1 

 

2.3.16.1.2 

 

2.3.16.1.3 

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport: 

Categorie 1:  QuickScan bij grondgebonden bouwwerken die zijn 

vrijgesteld van bodemonderzoek: 

Categorie 2:  Beoordelen rapporten bodemonderzoek bij particuliere 

bouw: 

Categorie 3:  Beoordelen bodemrapporten overige bouwwerken: 

 

 

 

gratis 

 

€ 306,-- 

€ 445,-- 
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2.3.16.2 voor de verstrekking van informatie betreffende de bodemkwaliteit per half 

uur of gedeelte daarvan 

 

€ 47,00 

2.3.16.3 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport gratis 

   

2.3.17 Advies  

2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel 

van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen 

bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de 

aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een 

omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 

aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde 

kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester 

en wethouders is opgesteld. 

Indien een begroting als bedoeld in dit artikel is uitgebracht, wordt een 

aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag 

waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de 

aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  

   

2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen  

2.3.18.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene 

maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van 

geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan 

worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:   

2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet 

afgeven: 

 

€ 519,-- 

2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen 

moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling 

nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager 

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van 

burgemeester en wethouders is opgesteld. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering 
2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen een jaar na 

eerste indiening is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van 

een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de 

eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de 

beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering 

gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om 

de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 
2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor  

bouw-, aanleg-, sloop- of uitwegactiviteiten  
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 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 

project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 

sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.7 en 2.3.9, 

intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De 

teruggaaf bedraagt:  

2.5.1.1  indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is 

genomen 50% 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges.  

   

2.5.2  Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg-, sloop- of uitwegactiviteiten  

 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project 

dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als 

bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.7 en 2.3.9, intrekt op aanvraag 

van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel 

van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen drie jaren na 

verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is 

gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 50% 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges.  

   

2.5.3  Teruggaaf als gevolg van het weigeren of buiten behandeling stellen van 
een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop- of 
uitwegactiviteiten  

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel 

of gedeeltelijk bestaat uit  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld 

in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.7 of 2.3.9 weigert of buiten behandeling 

stelt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De 

teruggaaf bedraagt: 50% 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges.  

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan 

een vernietiging bij rechterlijke uitspraak van de beschikking waarbij de 

vergunning werd verleend. 

 

2.5.3.3 Het recht als bedoeld onder 2.5.3.1, wordt éénmalig met de voor een 

vervolgaanvraag in rekening te brengen leges verrekend, mits deze 

vervolgaanvraag binnen twaalf weken na de beschikkingsdatum is 

ingediend en het een gelijksoortig bouwplan betreft. 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 
2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als 

bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 

2.5.2 van toepassing is: 

 

 

 

gratis 
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Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging 
project 
2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de 

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: 

 

 

€ 211,-- 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen 
2.8.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

vaststellen en het maken van: 

a. een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wro; 

b. een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a 

Wro; 

c. een uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder 

b Wro 

bedragen de leges bij normkosten tot € 100.000,--: 

Bij normkosten van € 100.000,-- of hoger bedragen de leges: 

 

 

 

 

 

 

 

€ 8.170,-- 

€ 13.630,-- 

 Voor de bepaling van de normkosten zie de bijlage bij deze 

verordening: ‘Overzicht normkosten ten behoeve van berekeningen 

van de Waboleges en leges bestemmings-, uitwerkings- en 

wijzigingsplannen’. 

 

2.8.2 Het onder 2.3.3.3, 2.3.4.3 of onder 2.8.1 genoemde bedrag wordt 

verhoogd met het bedrag van de (externe) advieskosten, 

onderzoeken en benodigde ontheffingen, blijkend uit een begroting 

die door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. 

Indien een begroting als bedoeld in dit artikel is uitgebracht, wordt 

een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de 

dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, 

tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is 

ingetrokken. 

 

2.8.3 Indien een plan als bedoeld in artikel 2.8.1. door initiatiefnemer 

wordt aangeleverd, bedragen de leges bij normkosten tot 

€ 100.000,-- 

Bij normkosten van € 100.000,-- of hoger bedragen de leges, 

mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

1. Het plan dient te voldoen aan de wettelijke eisen en te 
worden aangeleverd conform de door de gemeente te 
verstrekken “Handreiking ruimtelijke plannen Helmond 
2017”; 

2. Het plan dient volledig te worden aangeleverd ter 
beoordeling, inclusief benodigde onderzoeken en 
ontheffingen; 

3. Artikel 2.8.2. blijft onverminderd van kracht voor de (externe) 
advieskosten, onderzoeken en ontheffingen indien deze 
uitsluitend door de gemeente kunnen worden geleverd of 
door de gemeente zelf dienen te worden aangevraagd. 

 

 

€ 5.000,-- 

€ 8.000,-- 
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Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking 
2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:  

 

€ 50,-- 

 

Hoofdstuk 10 Vergunningvrij bouwen 
2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor 

een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit die niet vergunning-

plichtig blijkt, onverminderd het bepaalde:  

 

 

€ 100,-- 
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese 
dienstenrichtlijn 
 
Hoofdstuk 1 Horeca 
 

 3.1.1    Vergunning ex artikel 3 of 4 Alcoholwet 
 

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  

3.1.1.1 een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 

3 of 4 van de Alcoholwet 

€ 325,-- 

3.1.1.2 een aanvraag tot het administratief wijzigen van de vergunning als 

bedoeld onder artikel 3.1.1.1, voor zover de oorspronkelijke 

vergunning op het moment van de aanvraag niet ouder is dan vijf jaar 

 

 

€ 162,-- 

3.1.1.3 een ontheffing ingevolge artikel 4, vijfde lid of artikel 35, eerste lid van 

de Alcoholwet  

 

€ 162,-- 

 
3.1.2    Exploitatievergunning 

 

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  

3.1.2.1 een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren 

van een openbare inrichting als bedoeld in art. 2.3.1.2 APV Helmond 

2020.  

Indien tevens een aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 

3.1.1.1 van deze tarieventabel wordt het legesbedrag op grond van dit  

artikel niet in rekening gebracht. 

 

 

€ 259,-- 

3.1.2.2 Ingeval een advies op grond van het Alcoholbesluit aangevraagd wordt 

voor een aanvraag als bedoeld onder artikel 3.1.1.1 dan worden de in 

dat kader geheven leges verhoogd met: 

Vermeerderd met een bedrag per 30 minuten of gedeelte daarvan 

ambtelijke ondersteuning in dit kader (reageren op reacties n.a.v. 

controles), uitsluitend voor het gedeelte boven de 30 minuten, van: 

 

 

€ 209,-- 

 

 

€ 47,00 

 
3.1.3     Ontheffing sluitingsuur horeca 

 

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  

3.1.3.1 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor 

een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.3.1.9, vijfde lid APV 

Helmond 2020, per dag  

 

 

€ 22,10 

 
3.1.4    Geluidhinder buiten een inrichting op het gebied van 
horeca, sport en recreatie  

 

3.1.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

ontheffing ingevolge artikel 4.1.5, tweede lid, APV Helmond 2020 

 

€ 22,10 
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Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen 
 

 

 3.2.1     Evenementen 
 

 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag  

3.2.1.1 

 

3.2.1.1.1 

 

3.2.1.1.2 

 

3.2.1.1.3 

om een vergunning tot het houden van een evenement ingevolge artikel 

2.2.1.2a APV Helmond 2020 en de nota evenementenbeleid:  

voor evenementen met de hoogste complexiteit m.b.t. openbare orde 

en veiligheid (C-categorie evenementen) 

voor evenementen met een gemiddelde complexiteit m.b.t. openbare 

orde en veiligheid (B-categorie evenementen)  

voor evenementen met de laagste complexiteit m.b.t. openbare orde 

en veiligheid (A-categorie evenementen)  

Voornoemd legesbedrag laat onverlet de bevoegdheid om daarnaast van 

gemeentewege precariobelasting te heffen (zie geldende Verordening 

Precariobelasting Helmond). 

 

 

 

€ 515,-- 

 

€ 258,-- 

 

€ 32,00 

 

 3.2.2     Wedstrijden betaald voetbal 
 

 

3.2.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

een voetbalvergunning ex artikel 2.2.2.5, eerste lid APV Helmond 2020: 

voor zover de aanvraag betrekking heeft op één wedstrijd 

voor zover de aanvraag betrekking heeft op meerdere wedstrijden  

 

 

€ 129,-- 

€ 258,-- 
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Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, seksbioscopen, escortbedrijven 
e.d.  
 

 
3.1     Exploiteren seksinrichting 

 

 

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

 

 

3.3.1.1 om vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting (niet zijnde een 

seksbioscoop) ingevolge artikel 3.2.1 APV Helmond 2020. 

 

€ 3.097,-- 

3.3.1.2 tot wijziging van een vergunning voor het exploiteren van een 

seksinrichting als bedoeld in het vorige lid 

 

€ 1.548,-- 

3.3.1.3 tot wijziging als bedoeld bij 3.3.1.2 indien het uitsluitend een wijziging in het 

beheerderschap betreft 

 

€ 618,-- 

 
3.2     Exploiteren seksbioscoop 

 

 

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

 

 

3.3.2.1 om vergunning voor het exploiteren van een seksbioscoop. € 1.548,-- 

3.3.2.2 tot wijziging van een vergunning voor het exploiteren van een 

seksbioscoop 

€ 929,-- 

 

 3.3     Exploiteren escortbedrijf 
 

 

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

 

 

3.3.3.1 om vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf ingevolge artikel 

3.2.1 APV Helmond 2020 

 

€ 1.548,-- 

3.3.3.2 tot wijziging van een verleende vergunning voor het exploiteren van een 

escortbedrijf 

 

€ 929,-- 

 
3.4     Vermindering legesbedrag 

 

 

3.3.4.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag als bedoeld onder 3.3.1.1 tot 

en met 3.3.3.2. 

 

3.3.4.1.1 Als een aanvrager zijn aanvraag als bedoeld onder 3.3.1.1 tot en met 

3.3.3.2 intrekt voordat deze in behandeling is genomen, bestaat aanspraak 

op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50%. 

 

3.3.4.1.2 Als op een aanvraag als bedoeld onder 3.3.1.1 tot en met 3.3.3.2 afwijzend 

wordt beschikt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de 

leges. De teruggaaf bedraagt 50%. 
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Hoofdstuk 4 Winkeltijden 
 

4.1    Winkeltijdenwet en verordening winkeltijden 
 

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

 

 

3.4.1.1 Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet 

en de Verordening winkeltijden Helmond 2013 

 

€ 41,30 

3.4.1.2 tot het verlenen van toestemming ingevolge artikel 5 Verordening 

winkeltijden Helmond 2013 om een in het vorige onderdeel bedoelde 

ontheffing over te dragen aan een ander 

 

€ 41,30 

3.4.1.3 Het tarief bedraagt in verband met het wijzigen van één in de onderdelen 

3.4.1.1 of 3.4.1.2 bedoelde aanvraag 

 

€ 41,30 
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Hoofdstuk 5 Kinderopvang 
 

Exploitatievergunning Kinderopvang 
 

3.5 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  

3.5.1 tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau 

overeenkomstig artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

 

 

€ 714,00 

3.5.2 tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal overeenkomstig 

artikel 2.2, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen 

 

 

€ 714,00 

3.5.3 tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau 

naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van 

vestiging van dat kindercentrum overeenkomstig artikel 7, vierde lid, 

Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk 

 

 

 

 

€ 714,00 

3.5.4 tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal naar aanleiding 

van een voorgenomen wijziging van het adres van de peuterspeelzaal 

overeenkomstig artikel 13, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, 

buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

 

 

 

€ 714,00 

3.5.5 tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang 

overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

 

 

€ 448,00 

3.5.6 tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang 

op een gewijzigd adres (verhuizing) overeenkomstig artikel 7, vierde 

lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk 

 

 

 

gratis 

3.5.7 tot het in exploitatie nemen van een extra voorziening voor 

gastouderopvang (extra opvanglocatie) overeenkomstig artikel 7, 

vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang 

en peuterspeelzaalwerk 

 

 

 

gratis 

3.5.8 tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang 

door een gastouder die niet langer dan 3 maanden (peildatum datum 

van aanvraag) uitgeschreven is geweest uit het LRKP, overeenkomstig 

artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang 

 

 

 

gratis 

 

 

 

Besloten in de openbare vergadering van 9 november 2021. 

 

Mij bekend, 

de raadsgriffier 
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Bijlage: Overzicht normkosten ten behoeve van berekeningen van de 
Waboleges en leges bestemmings-, uitwerkings- en 
wijzigingsplannen. 
Bijlage bij tarieventabel legesverordening 2022 (1/2)  

 

De prijzen gelden per bruto eenheid zoals vermeld excl. BTW eenheid 

  (euro) 

1. Woningen 
1.1 Rijtjeswoningen (huur of koopproject) 265,00 per m3 
1.2 Halfvrijstaande woningen (projectmatig) 281,00 per m3 
1.3 Halfvrijstaande woningen (vrije sector) 286,00 per m3 
1.4 Vrijstaande woningen (projectmatig) 297,00 per m3 
1.5 Vrijstaande woningen (particulier) 345,00 per m3 
1.6 Appartementen (eenvoudig) 318,00 per m3 
1.7 Appartementen (luxe) / bungalows 392,00 per m3 
1.8 Woonwagens en noodwoningen (chalet) 191,00 per m3 
1.9 Grote kelder onder een woning 237,00 per m3 
1.10 Eenvoudige kelder onder vrijstaande woning 308,00 per m3 
1.11 Kelder tot 30m3 en prefab kelders 308,00 per m3 
 

2. Bijgebouwen, garages, e.d. 
2.1 Halfsteens of hout met plat dak 116,00 per m3 
2.2 Halfsteens of hout, pannendak 121,00 per m3 
2.3 Spouwmuur, plat dak 143,00 per m3 
2.4 Spouwmuur, pannendak 165,00 per m3 
2.5 Carport, plat dak 149,00 per m2 
2.6 Carport, pannendak 187,00 per m2 
2.7 Serre 605,00 per m2 
2.8 Tuinhuisje 149,00 per m2 
2.9 Zwembad 220,00 per m3 
 

3. Woninguitbreidingen/ -verbouwingen 
3.1 Uitbreiding woonruimte 347,00 per m3 
3.2 Uitbreiding bergruimte 171,00 per m3 
3.3 Dakkapel 935,00 per m1 
3.4 Verandering woonruimte (inpandig) 156,00 per m3 
3.5 Gevelwijziging 696,00 per m2 
3.6 Nieuw dak 139,00 per m2 
 

4. Erfscheidingen 
4.1 Hout 72,00 per m1 
4.2 Metselwerk penanten met hout 121,00 per m1 
4.3 Metselwerk halfsteens 143,00 per m1 
4.4 Metselwerk steens 198,00 per m1 
4.5 Gaashekwerk 58,00 per m1 
 

5. Bedrijfsgebouwen 
5.1 Bedrijfshal(gemetseld) tot 3 m hoog, oppervl < 5.000 m2 119,00 per m3 
5.2 idem  als 5.1              oppervl tussen 5.000-10.000 m2 114,00 per m3 
5.3 idem  als 5.1              oppervlak groter dan 10.000 m2 111,00 per m3 
5.4 Bedrijfshal systeemb. 3-6 m hoog; oppervl < 5.000 m2 81,00 per m3 
5.5 idem als 5.4               oppervl tussen 5.000-10.000 m2 73,00 per m3 
5.6 idem als 5.4               oppervlak groter dan 10.000 m2 70,00 per m3 
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Overzicht normkosten ten behoeve van berekeningen van de Waboleges en leges bestemmings-, 
uitwerkings- en wijzigingsplannen. Bijlage bij tarieventabel legesverordening 2022 (2/2) 
 
De prijzen gelden per bruto eenheid zoals vermeld excl. BTW eenheid 
  (euro) 
 
5.7 bedrijfshallen systeemb. 6-9 m hoog;oppervl < 5.000 m2 59,00 per m3 
5.8 idem als 5.7               oppervl tussen 5.000-10.000 m2 55,00 per m3 
5.9 idem  als 5.7              oppervlak groter dan 10.000 m2 52,00 per m3 
5.10 Hal hoger dan 9 m.       oppervlakte kleiner dan 5.000 m2 54,00 per m3 
5.11 idem als 5.10       oppervlakte tussen 5000 en 10.000 m2 50,00 per m3 
5.12 idem als 5.10               oppervlakte groter dan 10.000 m2 45,00 per m3 
5.13 Tussenvloer in de hal extra 140,00 per m2 
5.14 Kantoorvloer in de hal extra 143,00 per m2 
5.15 Bedrijfskantoor in de hal 228,00 per m3 
5.16 Kantoren (aangebouwd) 281,00 per m3 
5.17 Kantoren (vrijstaand) 323,00 per m3 
 

6. Overige gebouwen 
6.1 School 318,00 per m3 
6.2 Noodschool 207,00 per m3 
6.3 Sporthal 302,00 per m3 
6.4 Winkelfunctie: eenvoudige uitvoering 318,00 per m3 
6.5 Winkelfunctie met representatief karakter / showroom 339,00 per m3 
6.6 Café/bar/restaurant 339,00 per m3 
6.7 Kleedgebouw 260,00 per m3 
6.8 Zorgfunctie (kleinschalig) 318,00 per m3 
6.9 Interne wijzigingen 92,00 per m3 
6.10 Gevelwijzigingen 561,00 per m2 
 

7. Agrarische gebouwen 
7.1 Open loods 148,00 per m2 
7.2 Gesloten loods 186,00 per m2 
7.3 Veldschuur 170,00 per m2 
7.4 Werktuigenberging 170,00 per m2 
7.5 Rundveestal (metselwerk) 318,00 per m2 
7.6 Rundveestal (staalwanden) 276,00 per m2 
7.7 Varkensstal (metselwerk) 477,00 per m2 
7.8 Varkensstal (staalwanden) 413,00 per m2 
7.9 Kippenstal (metselwerk) 212,00 per m2 
7.10 Kippenstal (staalwanden) 148,00 per m2 
7.11 Tuinbouwkas 37,00 per m2 
 

8. Parkeerkelders 
8.1 Parkeerkelder half onder de grond 247,00 per m3 
8.2 Parkeerkelder geheel onder de grond 403,00 per m3 
 
Bovenstaand overzicht zal worden gehanteerd vanaf 1 januari 2022. 
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Toelichting Legesverordening Helmond 2022 
 
Algemeen 
Wettelijke basis 
 
De leges worden geheven op basis van artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet. 
De legesheffing voor reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart berust niet op artikel 229 van de 
Gemeentewet, maar op artikel 7 van de Paspoortwet, in samenhang met artikel 2, tweede lid, van die wet 
(wijziging Paspoortwet per 9 maart 2014). 
 
Vanaf 1 januari 1995 komt het begrip ‘leges’ niet meer voor in de Gemeentewet. De reden hiervan is dat er 
geen wezenlijke verschillen bestaan tussen leges en andere rechten. Het begrip ‘rechten’ in artikel 229 van 
de Gemeentewet omvat mede de leges. In deze verordening is ervoor gekozen (analoog aan de 
modelverordening) de rechten ‘leges’ te blijven noemen, omdat het hier gaat om een ingeburgerd en 
herkenbaar begrip. Bovendien gaat het in vrijwel alle gevallen om het in behandeling nemen van aanvragen 
en vergunningen e.d. en om het verstrekken van documenten.  
 
In verband met artikel 10 van de modelverordening leges (overdracht van bevoegdheden) is in de aanhef 
eveneens artikel 156, eerste en tweede lid, onder h, van de Gemeentewet genoemd. 
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
Regelt de vrijstellingen. 
Nieuwe jurisprudentie: 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:5354  
Omgevingsvergunning aangevraagd tbv een aanleg van een project behorend tot het voor het publiek 
openstaande wegennet binnen de gemeente is een publieke taak van de gemeente. 
 
Tarieventabel  
 
Algemeen: 
Indeling van de tarieventabel 
 
Gelet op artikel 229b van de Gemeentewet en de (on)mogelijkheden tot kruissubsidiëring als gevolg van de 
Europese Dienstenrichtlijn en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zie de toelichting op artikel 5 van 
de verordening) is de tarieventabel in drie titels onderverdeeld: 
 
- titel 1 Algemene dienstverlening; 
- titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning; 
- titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2. 
 
Kruissubsidiëring 
 
Binnen titel 1 is kruissubsidiëring mogelijk tussen de verschillende hoofdstukken. Hetzelfde geldt voor titel 2. 
De wetgever gaat er bij de omgevingsvergunning van uit dat alleen binnen de omgevingsvergunning 
kruissubsidiëring kan worden toegepast en niet met dienstverlening daarbuiten. Maar kruissubsidiëring tussen 
titel 1 en titel 2 is niet verboden, nu de wetgever artikel 229b van de Gemeentewet niet heeft gewijzigd. Dit 
blijkt ook uit Hoge Raad 13 februari 2015, nr. 14/00655, ECLI:NL:HR:2015:282. De Hoge Raad oordeelt dat 
de toets aan de opbrengstlimiet van artikel 229b Gemeentewet niet strenger is geworden door de komst van 
de Wabo. Overigens zijn in titel 2 ook een paar andere diensten opgenomen die verband houden met de 
fysieke leefomgeving of de omgevingsvergunning (hoofdstukken 2, 8 en 9). 
 
Op basis van artikel 13, tweede lid, van de Europese Dienstenrichtlijn geldt voor titel 3 dat slechts 
kruissubsidiëring binnen elk hoofdstuk mogelijk is. Een hoofdstuk in titel 3 betreft een individueel 
vergunningstelsel dan wel een cluster van samenhangende vergunningstelsels. Elk hoofdstuk van titel 3 dient 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:5354
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de gemeente te controleren op kostendekkendheid. Indien uit controle blijkt dat er op het betreffende 
vergunningstelsel of samenhangende vergunningstelsels winst wordt gemaakt, dienen de tarieven te worden 
aangepast tot of onder 100% kostendekkendheid. Hierbij wordt nog opgemerkt, dat de Hoge Raad prejudiciële 
vragen heeft gesteld over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn op legesheffing (Hoge Raad 5 juni 
2015, nr. 13/03931, ECLI:NL:HR:2015:1467). 
 
Een en ander betekent dat (ook) bij de leges een nauwkeurige, op controleerbare wijze vastgelegde 
kostentoerekening nodig is. Voor de tariefstelling moet de gemeente nagaan wat de kostprijs van de 
verschillende diensten is. Vervolgens kan de gemeente een beslissing nemen over de mate van 
kruissubsidiëring (voor zover mogelijk) tussen de verschillende diensten en de mate waarin zij het 
profijtbeginsel wil laten doorwerken in het tarief. Zie het model kostenonderbouwing leges 
omgevingsvergunning, te vinden op www.vng.nl. 
 
In de eerdergenoemde uitspraak van Hoge Raad 5 juni 2015, nr. 13/03931, ECLI:NL:HR:2015:1467, oordeelt 
de Hoge Raad: 

2.3.4. Het (…) ten aanzien van “kruissubsidiëring” geciteerde uitgangspunt van het kabinet heeft niet 
geleid tot wetgevende maatregelen. Ook is geen gebruik gemaakt van de in artikel 2.9, lid 2, Wabo 
opgenomen bevoegdheid om nadere regels te stellen voor de toepassing van artikel 229b, lid 1, letter 
b, van de Gemeentewet. Evenmin is die bepaling in de Gemeentewet zelf gewijzigd. 
2.4. Hetgeen hiervoor in 2.3 is vooropgesteld leidt tot de gevolgtrekking dat de beoordeling van de 
opbrengstlimiet ook thans nog moet plaatsvinden in het licht van hetgeen ondubbelzinnig uit de 
ontstaansgeschiedenis van die bepaling volgt, namelijk toepassing van de daarin neergelegde toets 
op 'het totaal van de geraamde baten van de rechten die in een verordening zijn geregeld, en het 
totaal van de geraamde lasten die de werkzaamheden meebrengen waarvoor deze rechten geheven 
worden' (zie HR 4 februari 2005, nr. 38860, ECLI:NL:HR:2005:AP1951, BNB 2005/112).’ 

 
Voor de toets aan de opbrengstlimiet blijven de totaal geraamde baten en lasten van alle tarieven uit de 
legesverordening dus van belang. 
 
Onderdeel 1.4.5 Verstrekkingen gegevens o.b.v. het Besluit BRP: 
In onderdeel 1.4.5 zijn leges opgenomen voor het aan betrokkenen verstrekken van schriftelijke gegevens als 
bedoeld in artikel 17 van het Besluit brp. In artikel 10, tweede lid, van de Regeling basisregistratie personen is 
hiervoor een maximumtarief opgenomen van € 7,50. 
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit tarief moet wijken voor de vrijstelling van artikel 41 van de Wet 
Uitkeringen vervolgingsslachtoffers en artikel 52 van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers, waarin 
staat dat de gevraagde inlichtingen kosteloos moeten worden verstrekt. In dat geval kunnen deze leges dus 
niet worden geheven (Hoge Raad 10 juni 2005, nr. 39814, LJN: AT7214). 
 
Onderdeel 1.13.2.3 – 1.13.2.6, Gehandicaptenparkeerplaats: 
Artikel 29 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bepaalt dat: de kosten, 
voortvloeiende uit de plaatsing van het bord E06, behorende bij het RVV 1990, kunnen worden verhaald op 
degene of degenen ten behoeve van wie het bord wordt geplaatst. 
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Onderwerp : Verordening marktgeld Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
Uitgangspunt is, dat de tarieven worden verhoogd met niet meer dan het inflatiecorrectiepercentage (voor 2022 
0,40%). Het tarief voor de dinsdagmarkt wordt verhoogd van € 0,39 naar € 0,40, dat van de woensdagmarkt 
blijft € 0,57 in 2022 en voor de vrijdagmarkt wordt verhoogd van € 0,35 naar € 0,36 per vierkante meter. 
De zaterdagmarkt tenslotte blijft ook in 2022 op € 1,00 per vierkante meter. 
Het tarief voor standwerkers wordt verhoogd naar € 13,08 per (dag)plaats. 
Het tarief voor een elektriciteitsaansluiting wordt eveneens verhoogd. De opgenomen bedragen zijn exclusief 
BTW, waarbij het voor de weekmarkten komt op € 45,91 per kwartaal. Voor de zaterdagmarkt wordt dit € 60,84 
per kwartaal. 
 
De bijdrage voor de Stichting Marktpromotie Helmond wordt ten behoeve van de zaterdagmarkt met het 
inflatiecorrectiepercentage verhoogd tot € 0,1566 per vierkante meter. Mogelijk volgt hier nog een aanpassing 
op, na overleg met de Stichting. 
 
Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 
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De raad van de gemeente Helmond; 
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021; 
gelet op het bepaalde in hoofdstuk XIX van de Gemeentewet en artikel 229, lid 1, aanhef en letter a en b van 
die wet in het bijzonder; 
 
besluit:  
vast te stellen de Verordening marktgeld Helmond 2022; 
 
 
Artikel 1. Definities 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. markt: de warenmarkt die plaatsvindt op de bij of krachtens de Marktverordening Helmond 2006 vastgestelde 

dag, tijd en plaats; 
b. standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1 van de Marktverordening Helmond 2006; 
c. Vaste plaats: een standplaats, die voor onbepaalde tijd en tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld aan 

een vergunninghouder; 
d. dagplaats: een standplaats, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld omdat deze niet als vaste plaats is 

toegewezen dan wel ingenomen; 
e. vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een 

standplaats; 
f. marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college, die belast is met de algehele leiding 

en supervisie over de markt; 
g. abonnement: als sprake is van een vergunninghouder met een vaste plaats, dan wordt de belasting per 

kwartaal in rekening gebracht; 
h. m2 oppervlakte: het werkelijk in gebruik genomen aantal vierkante meters van een standplaats; 

een gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter aangemerkt. 
 
Artikel 2. Aard van de heffing en belastbaar feit 
1. Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van een al dan niet 

gereserveerde standplaats en het te koop aanbieden van voorwerpen of goederen op de daarvoor 
aangewezen marktterreinen, daaronder begrepen de diensten welke in verband hiermee door of vanwege de 
gemeente worden verleend. 

2. Tijdens de jaarlijkse kermissen of andere georganiseerde evenementen op reguliere marktterreinen wordt een 
alternatieve locatie aangewezen als marktterrein. 

 
Artikel 3. Belastingplicht 
1. Het recht wordt geheven van degene, die van een markt- of staanplaats gebruik maakt of het genot heeft; 
2. Ter zake van een vaste plaats wordt als belastingplichtige, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt de 

vergunninghouder. 
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Artikel 4. Tarieven 
1. Het marktgeld bedraagt: 

a. voor kramen, tenten, tafels of andere soortgelijke opstallen, alsmede voor gronduitstallingen, per werkelijk 
in gebruik genomen vierkante meter oppervlakte: 
 per dag 

of 
gedeelte 
daarvan 

per 
kwartaal 

I.  voor de zaterdagse marktdag € 1,00 € 10,00 
II.  voor de dinsdagse marktdag € 0,40 €   4,00 
III.  voor de woensdagse marktdag € 0,57 €   5,70 
IV.  voor de vrijdagse marktdag € 0,36 €   3,60 
V. Het tarief onder I wordt ten behoeve van 
promotiedoeleinden, per m2 ingenomen 
oppervlakte verhoogd met 

 
 
€ 0,1566 

 
 
€ 1,566 

b. voor zgn. standwerkers, indien niet meer dan 2  
        m2 marktruimte in beslag wordt genomen; 
        voor iedere m2 meer 

 
€ 13,08 
€ 1,91 

 
€ 130,80 
€ 19,10 

 c.  voor het wandelend te koop aanbieden van  
               voorwerpen of goederen 

 
€ 3,82 

 
€ 38,20 

       d.     voor alle andere niet onder a. tot en met c  
        genoemde gevallen, waaronder begrepen het  
        door bijzondere omstandigheden innemen van 
        een standplaats met voertuigen, per m2  
        ingenomen oppervlakte 

 
 
 
 
€ 1,91 

 
 
 
 
€ 19,10 

2. Het ingevolge het eerste lid berekende marktgeld wordt: 
a. indien gebruik wordt gemaakt van een door de gemeente beschikbaar gestelde elektriciteitsaan-
sluiting op een dinsdagse, woensdagse, vrijdagse of daarmee gelijkgestelde marktdag, verhoogd met 
€ 4,59 per dag of gedeelte daarvan of € 45,91 per kwartaal; 

 b. indien gebruik wordt gemaakt van een door de gemeente beschikbaar gestelde elektriciteitsaan-
sluiting op een zaterdagse of daarmee gelijkgestelde marktdag, verhoogd met € 6,08 per dag of 
gedeelte daarvan of € 60,84 per kwartaal. 
De bedragen in dit lid zijn exclusief BTW. 

 
Artikel 5.Abonnementen 
1. Het college van burgemeester en wethouders kan markten aanwijzen, waarvoor van vaste standplaats-

houders het marktgeld uitsluitend bij wijze van abonnement wordt geheven. 
2. De abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk overdraagbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling 

van een niet ten volle gebruikt abonnement heeft niet plaats. 
 
Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld 
Het recht is verschuldigd bij aanvang van de belastingplicht. 
 
Artikel 7. Wijze van heffing 
1. Het recht voor een dagplaats wordt per dag geheven. 
2. Het recht voor een vaste plaats wordt per kwartaal geheven. 
3. Het marktgeld wordt geheven: 

a. bij wege van aanslag, indien het een vaste plaats betreft; 
b. bij wege van schriftelijke, gedagtekende kennisgeving in de overige gevallen. 

 
Artikel 8. Tijdstip van betaling 
1. Het bij wege van abonnement geheven marktgeld moet worden voldaan binnen één maand na dagtekening 

van het aanslagbiljet. 
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2. Het marktgeld voor een standplaats moet worden voldaan op het tijdstip, waarop het gebruik van die 
standplaats aanvangt. 

 
Artikel 9. Kwijtschelding 
Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 10. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht 
De 'Verordening Marktgeld Helmond 2021' vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020 wordt 
ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede 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. 
 
Artikel 11. Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 
 
 
 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter       de griffier 
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Onderwerp : Verordening onroerende-zaakbelastingen Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
Bij de tariefbepaling voor 2022 is uitgegaan van een totaalopbrengst van € 23.513.228,--. Dit is gebaseerd op 
de OZB-opbrengsten over 2021 vermeerderd met de gevolgen van uitbreidingen (nieuwbouw e.d.). 
Daarnaast zijn de OZB-tarieven met het inflatiepercentage verhoogd. Voor het jaar 2022 is dat vastgesteld op 
0,4%.  
Tenslotte voorziet het meerjarig tarievenbeleid erin, dat bij een stijging van de waarde van het onroerend goed 
in de gemeente de tarieven omgekeerd evenredig worden verlaagd en bij een daling dito verhoogd. 
Voor de periode 1/1/2020 tot 1/1/2021 is er een gemiddelde waardestijging van 14,0% voor de woningen, en 
0,0% voor de niet-woningen. Doordat deze stijging conform genoemd beleid wordt gecompenseerd in de 
tarieven is er feitelijke sprake van een tariefsverlaging bij de woningen, voor de niet-woningen gaat het tarief 
licht omhoog met name door de inflatiecorrectie. 
 
Mochten deze percentages op basis van de resultaten van de nog lopende herwaardering tot aanpassingen 
leiden, dan zal er nog een wijzigingsvoorstel voor de onderstaande tarieven volgen.  
 
De tarieven voor 2022 worden vastgesteld als een percentage van de WOZ-waarde. 
Dit resulteert in de volgende tarieven: 
a. de gebruikersbelasting 

1 voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1936 % 
b. de eigenarenbelasting 

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen  0,1269 % 
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2419 % 

 
Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen, behorend bij de begroting 
2022. 
 
Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 
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Raadsbesluit  72D 
Vergadering  9 november 2021   verbeterd exemplaar Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 
gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 
 
 
besluit:  
vast te stellen de Verordening onroerende-zaakbelastingen Helmond 2022; 
 
Artikel 1. Belastbaar feit en Belastingplicht 
1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden voor binnen de gemeente gelegen 

onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 
a. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die 

niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 
persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting; 

b. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak 
het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: 
eigenarenbelasting. 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 
a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, 

aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het 
deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene 
aan wie dat deel in gebruik is gegeven; 

b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als 
gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de 
onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te 
verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld. 

3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of 
beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale 
registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, 
bezit of beperkt recht is. 

 
Artikel 2. Belastingobject 
1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet 

waardering onroerende zaken. 
2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk 

IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak 
kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig 
dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

 
Artikel 3. Maatstaf van heffing 
1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken 

voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 1. 
2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk 

IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak 
bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 
20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken. 

 
Artikel 4. Vrijstellingen 
1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking 

gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, 
de waarde van: 

a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder 
mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die 
bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de 
ondergrond als voedingsbodem te gebruiken; 
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b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, 
voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond; 

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het 
houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en 
ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de 
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid, 
onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden met uitzondering van de daarop 
voorkomende gebouwde eigendommen; één of meer onroerende zaken die deel uitmaken 
van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan 
de in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden met uitzondering 
van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen; 

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, 
zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige 
rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van 
natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden; 

f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met 
inbegrip van kunstwerken; 

g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, 
instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de 
delen van zodanige werken die dienen als woning; 

h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden 
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met 
uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat 
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf 
als gebouwde eigendommen zijn aan te merken. 

j. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde 
gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste 
van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, 
standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen; 

k. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de 
gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van 
delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

2. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak 
die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

 
Artikel 5. Belastingtarieven 
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage 

bedraagt voor: 
a. de gebruikersbelasting       0,1936 %; 
b. bij de eigenarenbelasting  

(1) voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen  0,1269 %; 
(2) voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen  0,2419 %. 

2. Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op 50 eurocent. 
 
Artikel 6. Wijze van heffing 
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 
 
 
 
Artikel 7. Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald 

in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in 
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval voldaan wordt aan de voorwaarden, gesteld in de 
geldende “Beleidsregels automatische incasso belastingen Helmond”, en zolang de verschuldigde 
bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de 
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aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. 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. 

3. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden genoemde 
termijnen. 

4. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, 
met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid 
van overeenkomstige toepassing en is het tweede lid niet van toepassing. 

 
Artikel 8. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht 
De "Verordening onroerende-zaakbelastingen Helmond 2021” vastgesteld bij raadsbesluit van 10 
november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid genoemde datum van 
ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 
die datum hebben voorgedaan. 
 
Artikel 9. Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter   de griffier 
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Onderwerp : Verordening precariobelasting Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
Deze belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. 
Deze belasting geldt als algemeen dekkingsmiddel. 
Op grond van ervaringen van de laatste jaren is gebleken, dat de precariobelasting tot wisselende 
opbrengsten kan leiden; de mate van gebruik van de openbare ruimte is moeilijk te voorspellen. 
In verband met de Coronacrisis zijn voor de jaren 2020 en 2021 verschillende precario-tarieven, met 
name terrassen, andere voorwerpen als reclameborden, borden en luifels op nul gezet. Voor het 
komende jaar is de verwachting dat de heffing weer op de oude voet voortgezet kan worden. 
Voorgesteld wordt de verschillende tarieven te verhogen met het percentage voor inflatiecorrectie, wat 
voor 2022 is vastgesteld op 0,4%, conform het algemene beleid hieromtrent. 
 
De opbrengsten worden voor het jaar 2022 geraamd op € 145.000,--. De inkomsten uit de verhuur van 
gemeentegrond, met name ten behoeve van brandstofpompen zijn hier niet in begrepen. 
 
 
Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
de burgemeester    de secretaris 
 
 
 
 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 
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Raadsbesluit  72E 
Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 
gelet op het bepaalde in hoofdstuk XIX van de Gemeentewet en artikel 228 van de wet in het 
bijzonder; 
 
 
besluit: 
vast te stellen de Verordening precariobelasting Helmond 2022; 
 
Artikel 1. Definities 
Deze verordening verstaat onder: 
a. dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan; 
b. week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen; 
c. maand: een kalendermaand; 
d. jaar: een kalenderjaar 
e. vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie 

opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of 
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben; 

f. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond. 
 
Artikel 2. Belastbaar feit 
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van 
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of 
genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 
 
Artikel 3. Belastingplicht 
1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of 

boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve 
van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond aanwezig zijn. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend 
voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst 
bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger 
aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de 
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. 

 
Artikel 4. Vrijstellingen 
De precariobelasting wordt niet geheven voor het hebben van: 
a) voorwerpen, indien de gemeente een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van 

de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen; 
b) voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, 

met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde; 
c) voorwerpen, welke door of vanwege het rijk, de provincie en de gemeente, uitsluitend voor de 

uitoefening van hun publiekrechtelijke taak, zijn aangebracht of geplaatst; 
d) voorwerpen, waarvan de aanwezigheid door de gemeente op grond van een overeenkomst of 

anderszins rechtens moet worden gedoogd; 
e) Kiosken, wagens, kramen, manden, tenten, kisten, rekken, bakken, tonnen of dergelijke voorwerpen 

of uitstallen of opslaan van goederen en materialen alsmede verplaatsbare borden en zuilen, anders 
dan op de marktplaatsen gedurende de aangewezen marktdagen, niet zijnde standplaatsen als 
bedoeld in artikel 5.2.3 APV Helmond 2020; 

f) Straatmeubilair, zoals banken, kunstvoorwerpen, e.d. die niet voor commerciële doeleinden zijn 
opgesteld en geen onderdeel uitmaken van standplaatsen of horecavoorzieningen zoals terrassen. 

g) wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. en 
van andere, hetzelfde doel nastrevende instellingen; 
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h) een onverlicht plat aan de gevel bevestigd bedrijfsnaambord, voor zover: 
1. de grootste afmeting niet meer bedraagt dan 0,60 meter en 
2. het bord niet meer vermeldt dan de naam, het beroep of de aard van het bedrijf - eventueel 
aangevuld met samenhangende zakelijke mededelingen, waarmee geen reclame wordt beoogd - 
van de persoon of ondernemer, gevestigd in het pand, waaraan het bord is bevestigd; 

i) afvoerbuizen van hemelwater of van faecale stoffen; 
j) een zonnescherm of markies aan een uitsluitend tot bewoning dienend perceel; 
k) pilasters, plinten, kozijndorpels, gevelversieringen, goten, puilijsten, goot- of kroonlijsten, spionnen 

en soortgelijke uitstekende constructiedelen; 
l) draden, kabels, aardbuizen en pijpleidingen, die in loodrechte richting zijn aangebracht, dan wel 

rechtstreeks aansluiten aan de buizen, kabels, draden en leidingen van de gemeente; 
m) vlaggenstokken en vlaggen zonder reclame of handelsnaam; 
n) een feestverlichting, voor zover deze geen handelsreclame bevat; 
o) voorwerpen en werken aangebracht, geplaatst of gebruikt voor de duur en in het kader van door of 

vanwege het gemeentebestuur georganiseerde evenementen; 
p) voorwerpen betreffende tijdelijke activiteiten met een cultureel, maatschappelijk promotioneel of 

daarmee gelijk te stellen ideëel motief, niet zijnde openbare nutsvoorzieningen of 
horecavoorzieningen zoals terrassen en tappunten. 

 
Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief 
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in deze verordening bepaalde. 
 
Artikel 6. Berekening van de precariobelasting 
1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel 

genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt. 
2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de 

oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald. 
3. De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee 

aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek. 
4. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend, wordt voor de berekening van de 

precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het 
belastbaar feit zich gedurende een kortere of langere periode heeft voorgedaan. In dat geval wordt 
aangesloten bij de feitelijk vastgestelde periode. 

5. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn 
opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige 
wijze. 

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:  
a. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief 

is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;  
b. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of 

weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand. 
7. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen 

en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand 
omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak. 

 
Artikel 7. Belastingtijdvak 
1. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend, is het belastingtijdvak de periode 

waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende 
geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar. 

2. In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar 
gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft 
voorgedaan. 

 
Artikel 8. Wijze van heffing 
De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
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1. In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang 
van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven 
precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde 
belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden 
overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing 
voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat 
tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog 
volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt 
dan € 10,--. 

4. Belastingaanslagen met een totaalbedrag van minder dan € 50,-- worden niet opgelegd. Voor de 
toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen 
aangemerkt als één belastingaanslag. 

 
Artikel 10. Betalingstermijn 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten een aanslag worden 

betaald in één termijn, welke vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. 
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn. 
 
Artikel 11. Kwijtschelding 
Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 12. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht 
De 'Verordening Precariobelasting Helmond 2021' vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020, 
laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 13 juli 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, 
tweede 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. 
 
Artikel 13. Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter  de griffier 
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2016-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002448/2010-10-10
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Tarieventabel behorende bij de "Verordening Precariobelasting Helmond 2022” 
 
0 Algemeen tarief 
01 Voorwerpen waarvoor onder de volgende nummers niet in het bijzonder 
 is voorzien per m2, per jaar   €  20,80 
02 als onder nummer 01 per m2, per maand  €    2,60 
03 als onder nummer 01 per m2, per week  €    0,94 
04 als onder nummer 01 per m2, per dag  €    0,27 
 
1 (vervallen) 
 
2 Borden e.d. op de openbare weg 
21 Een niet verplaatsbaar bord of zuil op de openbare weg, 
 per stuk, per jaar   €   32,70 
22 per stuk, per maand   €     4,16 
23 per stuk, per week   €     1,91 
 
3 Bouwwerken en -materialen 
31 Materialen zoals schutting, hekwerk, steiger, kalk- of  
 timmerloods, directiekeet of dergelijke werken, 
 per m2 in beslag te nemen terrein per maand  €    2,82 
32 Als onder 31 per week  €    1,41 
33 Als onder 31 per dag  €    0,47 
 
4 (vervallen) 
 
6 Lichtbakken, lichtreclames e.d. 
61 Een lichtbak, lichtreclame, letter- 
 lichtreclame, lantaarn met opschrift 
 of soortgelijk voorwerp per 10 dm2, per jaar  €   13,70 
 
7 (vervallen) 
 
8 Reclameborden, letteropschriften e.d. gevels 
81 Een reclamebord, uithangbord, letterop- 
 schrift, letterreclame, reclamekastje 
 of vitrine of dergelijk voorwerp, zonder 
 kunstverlichting, tegen of op een gevel, 
 muur, wand, schutting of dergelijk werk per 10 dm2, per jaar  €  11,60 
 
9 (vervallen) 
 
10 Leidingen, buizen, kabels 
101 Leidingen, buizen, kabels, draden, dui- 
 kers, zinkers en dergelijke per m1, per jaar  €    2,60 
 
11 (vervallen) 
 
12  Luifels, balkons, erkers, overbouwingen, e.d. 
121 Een luifel, erker, balkon, uitbouw, over- 
 bouwing en dergelijke onderdelen van bouw- 
 werken, voor zover aanwezig aan bedrijfspanden, 
 voor het bedrijfsgedeelte per m2, per jaar  €    9,40 
 
13 Zonnescherm, markies 
131 Voor een zonnescherm of markies, voor zover 
 aanwezig aan bedrijfspanden, voor het be- 
 drijfsgedeelte per m1, per jaar  €   7,30 
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14 Standplaatsen 
140 Standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3 APV Helmond 2020, 
  per vergunde weekdag, per 5 m2, per kwartaal  €   89,40 
141 als onder 140 per vergunde weekdag, per 5 m2, per maand  €   44,70 
142 als onder 140 per 5 m2, per dag  €   15,80 
 
15 Terrassen e.d. 
151 Terrasmeubilair als bedoeld in Artikel 1 van de geldende “Nadere regels 
 terrassen Helmond”, parasols, terrasafscheidingen, plantenbakken,  
 afvalbakken, menuborden, losstaande terrasverwarming, 
 decoratieve objecten en bestekkasten (terrassen) voor het gehele 
 kalenderjaar zijnde van 1 januari tot en met 31 december in  
 gebied A. per m2  €   16,70 
 Onder het gebied A wordt begrepen het ge- 
 bied van de gemeente Helmond gelegen binnen 
 of aan het Oostende, Noordende, Binderseind, 
 Zuidende, Kasteel-Traverse, de spoorlijn Eindhoven- 
 Venlo tussen Burg. Van Houtlaan en Kanaaldijk N.W., 
 Kanaaldijk N.W., Eikendreef, Kromme Steenweg, 
 Steenweg en Kanaaldijk N.W. tot aan het Oostende. 
152 Als onder 151 per m2, per maand  €    6,66 
153 Als onder 151 per m2, per week  €    3,33 
154 Als onder 151 per m2, per dag  €    1,11 
155 Als onder 151 voor het gebied B voor het 
 gehele tijdvak per m2  €  12,20 
 Onder het gebied B wordt begrepen het ge- 
 bied van de gemeente Helmond niet vallende 
 onder gebied A. 
156 Als onder 155 per m2, per maand  €    3,42 
157 Als onder 155 per m2, per week  €    1,71 
158 Als onder 155 per m2, per dag  €    0,57 
 
 
Besloten in de openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
Mij bekend, 
de raadsgriffier 
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Toelichting Verordening Precariobelasting Helmond 2022 
 
Algemeen 
Precariobelasting wordt geheven op grond van artikel 228 van de Gemeentewet. Gemeentewet. 
Precariobelasting is verschuldigd voor het hebben van voorwerpen op openbare gemeentegrond. 
In alle gevallen waarin de overheid het gebruik van openbare grond veroorlooft of toelaat zal de 
algemene regel, neergelegd in de verordening Precariobelasting, toepassing vinden. Wanneer echter 
diezelfde overheid in een bepaald geval een bijzondere regeling treft bij overeenkomst, zal de algemene 
regel geen toepassing kunnen vinden, omdat zij voor dat geval op bijzondere voorwaarden het gebruik 
moet toestaan (bijvoorbeeld kermisverpachtingen). 
 
Samenloop met Reclamebelasting 
Bij de opstelling van de verordeningen precariobelasting en reclamebelasting is er door de 
gemeenteraad niet voor gekozen, om bij het samenvallen van de beide heffingen over een ogenschijnlijk 
gelijk object een van beide heffingen te laten vervallen. Dus als een reclamebord boven gemeentegrond 
hangt in het centrum, dan is zowel het gebruik van gemeentegrond als het hebben van een reclame-
uiting belast. Omdat het gaat om twee verschillende belastbare feiten, maar ook omdat de aanwending 
van de opbrengsten totaal anders is, is deze keuze gemaakt. 
De Precariobelasting is een algemene belasting voor gebruik van gemeentegrond, waarvan de 
opbrengsten ook ten goede komen van de algemene middelen van de gemeente. De Reclamebelasting 
is in het leven geroepen op verzoek van ondernemers in het Centrum (en later ook van de Engelseweg 
e.o.), waarbij de netto opbrengsten volledig ten goede komen aan de ondernemers van de betreffende 
gebieden. Daarom is het gerechtvaardigd beide heffingen naast elkaar te laten bestaan. 
 
Heffing staat los van vergunning 
Belastingplichtigen zien het feit dat ze een aanslag precariobelasting ontvangen soms als bewijs, dat 
ze hun voorwerpen op gemeentegrond mogen plaatsen. De precariobelasting wordt echter opgelegd 
als er voorwerpen daadwerkelijk op gemeentegrond geplaatst zijn, ongeacht of daarvoor wel of geen 
toestemming is verleend. 
 
Artikelen 1, 2 en 3 Begripsomschrijvingen, belastingplicht en belastbaar feit 
Deze artikelen zijn van praktische aard. In deze artikelen is bepaald, wie belastingplichtig is, wanneer 
sprake is van precariobelasting en enkele begripsbepalingen worden nader uitgelegd. 
De term ‘persoon’ in de begripsomschrijving ziet zowel op natuurlijke als op rechtspersonen. 
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
Regelt de vrijstellingen. 
Hierin is met ingang van 2017 de vrijstelling voor uitstallingen opgenomen, waardoor ook een aantal 
artikelen uit de tarieventabel, behorend bij deze verordening zijn geschrapt. 
 
Artikel 11 Kwijtschelding 
De raad heeft besloten voor deze belasting geen kwijtschelding te verlenen. 
 
 
Tarieventabel  
In de tarieventabel staan diverse onderdelen, waarbij samenloop met de heffing van de 
reclamebelasting kan voorkomen. Bij de precariobelasting wordt het feit dat een voorwerp zich op, 
boven of onder gemeentegrond bevindt als belastbaar feit gezien, bij de reclamebelasting is dat de 
reclame-uiting. 
 
Onderdeel 2: 
Met een niet-verplaatsbaar bord of zuil wordt een voorwerp bedoeld, dat al dan niet rechtstreeks 
duurzaam met de grond is verenigd. 
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Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 

 
   
Onderwerp : Verordening reinigingsheffingen Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Bij de vaststelling van de tarieven afvalstoffenheffing (woningen) en reinigingsrechten (niet-woningen) voor 
2022 is rekening gehouden met de kosten voor afvalinzameling en bijdragen voor afval vanuit diverse 
bronnen, zoals voor papier, glas en PMD (plastic, metaal en drankkartons). 
In 2021 is overgestapt op een verdergaande vorm van diftar, waarbij per lediging moet worden afgerekend. 
Op grond van de eerste ervaringen wordt een bijstelling doorgevoerd, waarbij het vooraf ingeschatte aantal 
ledigingen naar beneden wordt bijgesteld. Wel wordt net als vorig jaar vooraf het vastrecht en 6 ledigingen in 
rekening wordt gebracht. 
Het aantal werkelijke ledigingen wordt na afloop van het belastingjaar in rekening gebracht. 
 
Om het effect van de met 3,8% stijgende kosten (o.a. de luierinzameling) op te kunnen vangen, wordt dit in de 
nieuwe tarieven verdisconteerd. 
 
De zogenaamde poorttarieven van de Milieustraat, worden voor 2022 niet aangepast. 
 
Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen, behorend bij de begroting 
2022. 
 
De heffing wordt gecombineerd op het aanslagbiljet Gemeentelijke Heffingen met de WOZ-beschikking, de 
onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de hondenbelasting.  
 
 
Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
de burgemeester     de secretaris 
 
 
 
 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel  H. J. de Ruiter 
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Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 
gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de 
Wet Milieubeheer; 
 
 
besluit:  

vast te stellen de Verordening reinigingsheffingen Helmond 2022; 

 
 
HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1. Inleidende bepalingen 

Krachtens deze verordening worden geheven: 
a. afvalstoffenheffing; 
b. reinigingsrechten. 
 

Artikel 2. Definities 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

• ‘gebruik maken’ in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet 
milieubeheer; 

• grof huishoudelijk afval: huishoudelijke afvalstoffen die met enige regelmaat in een particulier huishouden 
vrijkomen, doch die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als andere huishoudelijke afvalstoffen 
aan de periodieke inzameldienst te worden aangeboden, zoals grof snoeiafval of grof huisvuil; 

• bouw- en sloopafval: alle steensoorten zoals puin, tegels, grint, gasbetonblokken, cement, dakpannen, 
gips(-platen), asfalt en alle bouw- en sloophout zoals deuren, kozijnen, boeiboard, trespa, ramen zonder 
glas, balken, schroten, pallets, houten aanrechtbladen en aanrechtkasten; 

• gezamenlijke afvalinzameling: een inzamelvoorziening voor huishoudelijk afval die door verschillende 
percelen wordt gebruikt voor het wekelijks ophalen van afval, omdat geen individuele containers in 
bruikleen zijn gegeven aan een van desbetreffende percelen. 

• gratis afvalstromen: glas, PMD, papier, KCA, asbest, textiel, luiers, frituurvet en oliën, wit- en bruingoed / 
elektronica, tempex, EPS, piepschuim (schoon), kadavers van huisdieren, vlakglas, metalen, banden 
zonder velg (tot 5 stuks), gasflessen, TL-buizen, spaarlampen en compost. 

• college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond. 
 
 
HOOFDSTUK II AFVALSTOFFENHEFFING 
 

Artikel 3. Aard van de belasting en belastbaar feit 

1. Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van 
de Wet milieubeheer. 

2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar 
afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan 
krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen geldt. 
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Artikel 4. Belastingplicht 

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan 
niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien 
waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen 
van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 
 

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief 

De afvalstoffenheffing wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in 
hoofdstuk 1 en 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel. Deze tarieventabel moet hier als volledig 
ingelast worden beschouwd. 
 

Artikel 5a Vrijstelling 

Medische indicatie. 
Een belastingplichtige die middels een medische verklaring kan aantonen dat ten gevolge van een ziekte of een 
lichamelijk ongemak, van een of meerdere personen van het huishouden op zijn of haar perceel, permanent 
beduidend meer restafval wordt geproduceerd dan op een perceel waar geen sprake is van deze ziekte of dat 
lichamelijk ongemak, wordt op schriftelijk verzoek vrijstelling verleend van een gedeelte van de belasting als 
bedoeld in artikel 1, onder a. 
Het maximale bedrag van de vrijstelling is gelijk aan het tarief voor 20 maal een lediging van een 140 liter 
container per persoon met medische indicatie binnen het huishouden. Als gebruik wordt gemaakt van een ander 
inzamelmiddel zal dat volume naar rato worden omgerekend. Het Vast bedrag, als bedoeld onder 1.1 tot en met 
1.4 van de Tarieventabel Afvalstoffenheffing, al naar gelang van toepassing, blijft verschuldigd.  
 

Artikel 6. Belastingjaar 

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. 
 

Artikel 7. Wijze van heffing 

1. De belasting bedoeld in de Tarieventabel Afvalstoffenheffing wordt geheven bij wege van aanslag met 
dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd. 

2. De belasting bedoeld in de Tarieventabel Milieustraat, wordt geheven door middel van een mondelinge 
dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel 
door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

 

Artikel 8. Kwijtschelding 

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt uitsluitend kwijtschelding verleend voor een bedrag, gelijk 
aan de belasting als vermeld in de Tarieventabel Afvalstoffenheffing onder 1.1 Vast bedrag vermeerderd met 
een bedrag gelijk aan maximaal 4 ledigingen van een 140 liter container als bedoeld onder 1.5 van de 
tarieventabel Afvalstoffenheffing. Als gebruik wordt gemaakt van een ander inzamelmiddel zal dat volume 
naar rato worden omgerekend. 
 

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld 

1. De belasting bedoeld in de Tarieventabel Afvalstoffenheffing onder 1.1 tot en met 1.4, is verschuldigd bij 
het begin van het belastingjaar, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 
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2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor 
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde belasting als er in dat belastingjaar, 
na de aanvang van de belastingplicht, nog kalendermaanden overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor 
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde belasting als er in dat belastingjaar, 
na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en 
aldaar een ander perceel in gebruik neemt. 

5. De belasting bedoeld in de Tarieventabel Afvalstoffenheffing onder 1.5 tot en met 1.10 alsmede in de 
Tarieventabel Milieustraat, is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening. 

 

Artikel 10. Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de op grond van hoofdstuk 1, 
onderdeel 1.1 tot en met 1.7 van de bij deze verordening behorende tarieventabel bedoelde belasting 
worden betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand 
die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval voldaan wordt aan de voorwaarden, gesteld in de geldende 
“Beleidsregels automatische incasso belastingen Helmond”, en zolang de verschuldigde bedragen door 
middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten 
worden betaald in acht gelijke termijnen. 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. 

3. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdeel 1.8 tot en met 1.10 van de bij deze verordening 
behorende tarieventabel moeten worden voldaan in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de 
maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

4. In afwijking van het derde lid geldt, ingeval voldaan wordt aan de voorwaarden, gesteld in de geldende 
“Beleidsregels automatische incasso belastingen Helmond”, voor de in hoofdstuk 1, onderdeel 1.8 tot en 
met 1.10 van de bij deze verordening behorende tarieventabel bedoelde belasting en zolang de 
verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, 
dat de aanslagen moeten worden betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand 
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

5. De belasting moet worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 7, tweede lid:  
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;  
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving,  
dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 1 maand na dagtekening van de kennisgeving. 

6. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen. 
 
 
HOOFDSTUK III REINIGINGSRECHTEN 
 

Artikel 11. Belastbaar feit 

Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven zowel voor het genot van door het 
gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde 
gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn. 
 

Artikel 12. 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. 
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Artikel 13. Maatstaf van heffing en belastingtarief 

Het reinigingsrecht wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in 
hoofdstuk 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel. Deze tarieventabel moet hier als volledig 
ingelast worden beschouwd. 
 

Artikel 14. Belastingjaar 

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. 
 

Artikel 15. Wijze van heffing 

De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de bij deze verordening behorende Tarieventabel Reinigingsrecht, 
worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag 
kan worden opgelegd. 
 

Artikel 16. Ontstaan van de belastingschuld 

1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 3, onderdeel 3.1 tot en met 3.4 van de bij deze verordening behorende 
Tarieventabel Reinigingsrecht zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar, zo dit later is, bij de 
aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor 
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde rechten als er in dat belastingjaar, 
na de aanvang van de belastingplicht, nog kalendermaanden overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor 
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde rechten als er in dat belastingjaar, 
na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en 
aldaar een ander perceel in gebruik neemt. 

5. De rechten bedoeld in hoofdstuk 3, onderdeel 3.5 tot en met 3.10 van de bij deze verordening behorende 
Tarieventabel Reinigingsrecht zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening. 

 

Artikel 17. Termijnen van betaling 

1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 3, onderdeel 3.1 tot en met 3.7 van de bij deze verordening behorende 
Tarieventabel Reinigingsrecht moeten worden betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van 
de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval voldaan wordt aan de voorwaarden, gesteld in de geldende 
“Beleidsregels automatische incasso belastingen Helmond”, en zolang de verschuldigde bedragen door 
middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten 
worden betaald in acht gelijke termijnen. 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. 

3. De rechten bedoeld in hoofdstuk 3, onderdeel 3.8 tot en met 3.10 van de bij deze verordening behorende 
Tarieventabel Reinigingsrecht moeten worden voldaan in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van 
de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen. 
 
 
HOOFDSTUK IV AANVULLENDE BEPALINGEN 
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Artikel 18. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht 

De "Verordening reinigingsheffingen Helmond 2021", vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020, 
wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 19, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met 
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 
 

Artikel 19. Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022. 
 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter   de griffier 
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Tarieventabel Afvalstoffenheffing 

 
1 Tarieven afvalstoffenheffing 
1.1 Vast bedrag (incl. 6 ledigingen 140 lt) per perceel per jaar *   € 223,56 
1.2 Vast bedrag (incl. 6 ledigingen 240 lt) per perceel per jaar *   € 246,00 
1.3 Vast bedrag voor percelen, die gebruik maken van gezamenlijk 

afvalinzameling, per perceel per jaar   € 244,36 
1.4 Vast bedrag voor percelen, die in afwijking van 1.3, gebruik maken van 

ondergrondse containers met pasjessysteem (incl.14 vuilniszakken = 840 lt), 
per perceel per jaar *   € 223,56 

1.5 Bedrag per lediging 140 liter Restafvalcontainer   €     5,20 
1.6 Bedrag per lediging 240 liter Restafvalcontainer   €     8,94 
1.7 Bedrag per aangeboden vuilniszak bij ondergrondse 

containers met pasjessysteem (1.4)   €    2,22 
1.8 De belasting bedraagt voor een aanvraag tot extra lediging van een 

container, per keer per adres   € 30,00 
 
* de eerste 6 ledigingen, resp. 14 vuilniszakken (840 liter) betreffen een minimum, hierop wordt geen 
restitutie verleend, behoudens door beëindiging belastingplicht naar tijdsgelang (conform artikel 9 lid 
3). 
 
 Mutaties 
1.9 De belasting bedraagt voor een aanvraag tot omwisselen van een container 

of het plaatsen van een extra container, ingeval het geen verhuizing, omruiling 
ivm toekenning medische indicatie of omruiling van een kapotte container 
betreft, per keer per adres   € 30,00 

1.10 De belasting bedraagt voor het omruilen van een kapotte container bij schade 
door gebruik in strijd met artikel 1.3, elfde lid, van de Nadere regels  
Afvalstoffenverordening Helmond 2015   € 30,00 

 

Tarieventabel Milieustraat 

 

2 Tarieven Milieustraat 

Omschrijving afvalstroom Hoeveelheid Tarief 

bezoek 1-4 

Tarief 

bezoek 5-8 

Tarief 

bezoek 9-12 

Tarief bezoek 

13-16 

Tarief 

bezoek > 16 

Gratis afvalstromen 0 - 2 m3  € - € - € - € - € - 

Grof huisvuil, autobanden 

met velg, grond, 

blad/gras, snoeihout, max 

2 vuilniszakken 

0 - 2 m3  € 8,00 € 16,00 € 32,00 € 64,00 weigering 

Bouw- en Sloopafval, puin, 

gips 
0 - 1 m3  € 8,00 € 16,00 € 32,00 € 64,00 weigering 

Bouw- en Sloopafval, puin, 

gips 
1 - 2 m3  € 16,00 € 32,00 € 64,00 € 128,00 weigering 

Vuilniszakken Maximaal 2 huisvuilzakken per bezoek, inbegrepen bij tarief Grof 

huisvuil   

Matras breed < 140 cm per stuk € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 weigering 

Matras breed > 140 cm per stuk € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 weigering 

 

 

 Ophalen grof vuil 
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2.2 Voor het op aanvraag laten ophalen bij het perceel van grof huishoudelijk afval 
van een hoeveelheid van maximaal 2 m³ en een maximale laadtijd van 20 minuten 
per perceel   € 60,00 

2.3 Indien de hoeveelheid grof huishoudelijk afval uitgaat boven 2 m³, dan wel de laadtijd 
van 20 minuten wordt overschreden, wordt het onder 2.2 genoemde bedrag verhoogd 
met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag  
aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting. Een aanvraag wordt  
pas in behandeling genomen als met de begroting wordt ingestemd. Als voorafgaand 
aan de inzameling blijkt dat de begroting op onjuiste veronderstellingen is gebaseerd, 
wordt een nieuwe begroting afgegeven. 
De inzameling wordt pas gestart als met de begroting wordt ingestemd.  

 

Tarieventabel Reinigingsrecht ** 

 
3 Tarieven reinigingsrecht 
3.1 Vast bedrag (incl. 6 ledigingen 140 lt) per perceel per jaar *   € 223,56 
3.2 Vast bedrag (incl. 6 ledigingen 240 lt) per perceel per jaar *   € 246,00 
3.3 Vast bedrag voor percelen, die gebruik maken van gezamenlijk 

afvalinzameling, per perceel per jaar   € 244,36 
3.4 Vast bedrag voor percelen, die in afwijking van 3.3, gebruik maken van 

ondergrondse containers met pasjessysteem (incl. 14 vuilniszakken = 840 lt), 
per perceel per jaar *   € 223,56 

3.5 Bedrag per lediging 140 liter Restafvalcontainer   €    5,20 
3.6 Bedrag per lediging 240 liter Restafvalcontainer   €   8,94 
3.7 Bedrag per aangeboden vuilniszak bij ondergrondse 

containers met pasjessysteem (3.4)   €    2,22 
3.8 De belasting bedraagt voor een aanvraag tot extra lediging van een 

container, per keer per adres   € 30,00 
 
* de eerste 6 ledigingen, resp. 14 vuilniszakken (840 liter) betreffen een minimum, hierop wordt geen 
restitutie verleend, behoudens door beëindiging belastingplicht naar tijdsgelang (conform artikel 16 lid 
3). 
 
 Mutaties 
3.9 De belasting bedraagt voor een aanvraag tot omwisselen van een container 

of het plaatsen van een extra container, ingeval het geen verhuizing of omruiling 
van een kapotte container betreft, per keer per adres   € 30,00 

3.10 De belasting bedraagt voor het omruilen van een kapotte container bij schade 
door gebruik in strijd met artikel 1.3, elfde lid, van de Nadere regels  
Afvalstoffenverordening Helmond 2015   € 30,00 

 
** De rechten bedoeld in dit hoofdstuk zijn vermeld exclusief de verschuldigde omzetbelasting. 
 
Besloten in de openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
Mij bekend, 
de raadsgriffier 
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Raadsvoorstel  72G 

Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 

 
   
Onderwerp : Verordening rioolheffing Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
De gemeentelijke rioolheffing is gebaseerd op artikel 228a van de Gemeentewet. Er is daarbij sprake van een 
belasting, waar geen directe individuele dienstverlening tegenover staat. 
Deze rioolheffing heeft wel het karakter van een bestemmingsheffing, waarmee de kosten die de gemeente 
noodzakelijk acht voor niet alleen een doelmatig werkende riolering, maar ook maatregelen ten aanzien van het 
beheer van hemelwater en grondwater kunnen worden verhaald. Tevens worden de kosten van kwijtschelding in 
het tarief verwerkt. 
 
Het basistarief per huishouden wordt, rekening houdend met de daling van de kosten voor de waterbeheertaken 
voor 2022 verlaagd naar € 187,80. 
Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen, behorend bij de begroting 
2022. 
 
De aanslag rioolheffing wordt op één aanslagbiljet gecombineerd met de reinigingsheffingen, de onroerende-
zaakbelastingen en de hondenbelasting. 
 
Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
de burgemeester    de secretaris 
 
 
 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 
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Raadsbesluit  72G 

Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond; 
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021; 
gelet op het bepaalde in hoofdstuk XIX van de Gemeentewet en artikel 228a van die wet in het 
bijzonder; 
 
besluit:  

vast te stellen de Verordening rioolheffing Helmond 2022; 

 

Artikel 1. Definities 

Deze verordening verstaat onder: 
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan; 
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, 

zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in 
onderhoud bij de gemeente; 

c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft; 
d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater; 
e. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond. 
 

Artikel 2. Aard van de belasting 

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de 
gemeente verbonden zijn aan: 

a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de 
zuivering van huishoudelijk afvalwater; en 

b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, 
alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 
beperken. 

 

Artikel 3. Belastbaar feit en belastingplicht 

1. De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op 
de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. 

2. Als gebruiker wordt aangemerkt: 
a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, 

beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt; 
b. ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 - voor gebruik is 

afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan. 
 

Artikel 4. Zelfstandige gedeelten 

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk 
geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met 
dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze 
als één perceel worden aangemerkt 
 

Artikel 5. Vrijstellingen 

1. De belasting als genoemd in artikel 2 wordt niet geheven van een perceel of van een gedeelte van een 
perceel als bedoeld in artikel 4, indien de totale Gebruiksoppervlakte van de opstallen voor woningen, 
of voor niet-woningen de Bruto-vloeroppervlakte – zoals vastgesteld ten behoeve van de WOZ-taxatie 
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– niet meer dan 30 m2 bedraagt. Deze vrijstelling geldt uitsluitend als er geen sprake is van een directe 
aansluiting op de gemeentelijke riolering. 

2. De belasting als genoemd in artikel 2 wordt niet geheven van een perceel of van een gedeelte van 
een perceel als bedoeld in artikel 4, indien de belastingplichtige zelf de lasten verband houdend 
met de afvoer van afvalwater draagt.  
Dit is het geval bij sceptic-tanks of IBA’s in eigendom van en beheer bij de gebruiker, waarbij de 
gemeente geen voorzieningen heeft getroffen. 

 

Artikel 6. Maatstaf van heffing 

1. De belasting als bedoeld in artikel 2 wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het 
perceel wordt afgevoerd. 

2. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters water, dat in de aan het 
belastingtijdvak voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt. 

3. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een: 
a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of  
b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is 
geweest kan worden afgelezen. 
De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water 
geschiedt op grond van enig andere wettelijke bepaling. 

4. De op de voet van het tweede lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt 
verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd. 

5. Voor zover de gegevens als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet bekend zijn, wordt het 
waterverbruik door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoeld ambtenaar 
vastgesteld op basis van het waterverbruik van vergelijkbare huishoudens. 

6. In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel wordt bij incidentele lozingen van beperkte duur, 
daar waar het gaat om machinaal lozen van water uit bouwputten op de riolering van de gemeente, 
hetzij direct, hetzij indirect, het recht als bedoeld in artikel 2 geheven per lozingspunt. 

 

Artikel 7. Belastingtarieven 

1. De belasting als bedoeld in artikel 2 bedraagt, behoudens het bepaalde in het tweede lid: 
per perceel, per jaar:          € 187,80; 

2. Indien de overeenkomstig artikel 6 vastgestelde hoeveelheid afgevoerd water méér bedraagt dan 
1.200 m3 dan bedraagt de belasting boven het in het eerste lid genoemde bedrag: 

 a. € 0,34 voor elke m3 boven de 1.200 tot en met 50.000 m3; 
 b. € 0,28 voor elke m3 boven de 50.000 m3 tot en met 100.000 m3; 
 c. € 0,23 voor elke m3 boven de 100.000 m3 tot en met 200.000 m3; 
 d. € 0,14 voor elke m3 boven de 200.000 m3 tot en met 300.000 m3; 
 e. € 0,06 voor elke m3 boven de 300.000 m3. 
3. De belasting als bedoeld in artikel 2 bedraagt, indien sprake is van een incidentele lozing als bedoeld in 

artikel 6, lid 6 per lozingspunt per dag:       € 18,34. 
 

Artikel 8. Belastingjaar 

Het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. 
 

Artikel 9. Wijze van heffing 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 

Artikel 10. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

1. De belasting als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, 
bij de aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor de belasting als bedoeld in artikel 2 in de 
loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van 
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de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog 
volle kalendermaanden overblijven. 

3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor de belasting als bedoeld in artikel 2 in de 
loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van 
de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle 
kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,--. 

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente 
verhuist en aldaar een ander eigendom in gebruik neemt. 

 

Artikel 11. Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald 
in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in 
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval voldaan wordt aan de voorwaarden, gesteld in de 
geldende “Beleidsregels automatische incasso belastingen Helmond”, en zolang de verschuldigde 
bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de 
aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. 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. 

3. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden genoemde 
termijnen. 

 

Artikel 12. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht 

De "Verordening Rioolheffing Helmond 2021", vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020, wordt 
ingetrokken met ingang van de in artikel 13 tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met 
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan. 
 

Artikel 13. Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022. 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter   de griffier 
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Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 

 
   
Onderwerp : Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Het tarief voor het eenmalig aansluitrecht riolering is met het inflatiepercentage verhoogd. Dit percentage is 
voor het jaar 2022 vastgesteld op 0,4% 
Vanuit deze verordening worden de aansluitkosten op de riolering van de gemeente Helmond verhaald op de 
belastingplichtige. Het gaat hier om een kostendekkend geheel. 
 
Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
de burgemeester    de secretaris 
 
 
 
 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 
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Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 
 
De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 
gelet op de artikelen 149 en artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b van de Gemeentewet; 
 
 
 
besluit:  

vast te stellen de Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2022; 

 
 
Artikel 1 Definities 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. gemeentelijke riolering: 

1º  het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente Helmond in eigendom en beheer is voor 
inzameling en transport van afvalwater en hemelwater, met inbegrip van de daartoe behorende 
rioolgemalen, persleidingen en werken en installaties van overeenkomstige aard; 

2º. onder gemeentelijke riolering wordt mede begrepen het voor de openbare dienst bestemde 
oppervlaktewater; 

3º. onder gemeentelijke riolering wordt mede begrepen het eventuele aanwezige systeem voor 
inzameling en verwerking van overtollig grondwater; 

b. eigendom: een roerende of onroerende zaak; 
c. aansluiting: het door of in opdracht van de gemeente Helmond leggen van een buisleiding of een 

andere voorziening, van de gemeentelijke openbare riolering tot aan het eigendom waarvoor de 
aansluiting plaatsvindt. Dit met het doel om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op 
de gemeentelijke openbare riolering mogelijk te maken. 

d. dienst(verlening): het maken van de aansluiting. 
 
Artikel 2 Belastbaar feit 
Met een eenmalig aansluitrecht riolering wordt een recht geheven ten aanzien van het genot van door 
het college van burgemeester en wethouders van Helmond verstrekte dienstverlening. 
 
Artikel 3 Belastingplichtige 
Het recht wordt geheven van: 

a. de aanvrager van de dienst óf 
b. degene voor wie de dienst wordt verleend. 

 
Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief 
1. Het recht bedoeld in artikel 2 van deze verordening bedraagt € 1.153,- voor het maken van een 

eerste aansluiting mits de aansluiting:  
a. bestaat uit een of twee buisleiding(en); 
b. onder vrij verval aansluit op een gemengd, gescheiden of verbeterd gescheiden rioolstelsel van 

de gemeente Helmond, niet zijnde een drukrioolstelsel; 
c. wordt aangebracht in één sleuf, middels open sleuf techniek zonder overwegende bezwaren en 

bijkomende noodzakelijke voorzieningen; 
d. maximaal 6 strekkende meter lang is; 
e. op de eigendomsgrens tussen de 60 en 80 cm beneden de toekomstige achterkant-

trottoirhoogte aangeboden wordt aan de gemeente; 
f. op gemeente-terrein op maximaal 1 meter onder maaiveld kan worden aangelegd; 
g. een diameter kleiner of gelijk aan Ø 125 mm heeft; 
h. voor regenwater en rioolwater in grijze respectievelijke bruine afvoerpijp van PVC wordt 

aangeboden, dusdanig, dat ze maximaal 40 cm uit elkaar zijn gelegd en; 
i. volledig te maken is op eigendom van de gemeente Helmond. 
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2. Voor aansluitingen die niet voldoen aan de criteria als bedoeld in het vorige lid, wordt een 
begroting opgesteld. De begroting wordt medegedeeld aan de belastingplichtige. 
 

3. De dienstverlening vangt aan zodra de belastingplichtige schriftelijk te kennen heeft gegeven 
akkoord te gaan met de begroting als bedoeld in het vorige lid van deze bepaling.  

 
Artikel 5 Wijze van heffing 
Het recht wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld 
Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening. 
 
Artikel 7 Termijnen van betaling 
1. De aanslag dient te worden betaald in één termijn, welke vervalt één maand na de dagtekening van 

het aanslagbiljet. 
2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
 
Artikel 8 Kwijtschelding 
Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 9 Intrekkingsbepaling en overgangsrecht 
De Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2021, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 
november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid van dit artikel genoemde 
ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 
datum hebben voorgedaan. 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 
 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter   de griffier 
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Toelichting Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2022 
 
Als nadere uitleg van onderstaand onderdeel wordt hier het volgende opgenomen. 
 
Artikel 4, lid 1, onderdeel e: 
- Voor de toekomstige hoogteligging achterkant-trottoirhoogte kan informatie ingewonnen 

worden bij Team Informatiediensten (IVA.ID, landmeetkundig medewerkers).  
- De toekomstige locatie waar de leiding aan de gemeente wordt aangeboden wordt in de 

bouwvergunningsfase bepaald. Advies kan worden ingewonnen bij medewerkers van de 
afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte. 
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Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 

 
   
Onderwerp : Verordening reclamebelasting Helmond 2022 

   

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Met ingang van 1 augustus 2006 maakt de gemeente Helmond gebruik van het instrument reclamebelasting. 
Deze heffing is in het leven geroepen, mede op verzoek van de ondernemers in het Helmondse 
centrumgebied, om het centrummanagement in deze gemeente te kunnen financieren via een verplichtende 
heffing, zodat ook alle ondernemers in het centrumgebied bijdragen aan de kosten van het 
centrummanagement. 
In 2008 is een tweede gebied, de winkelboulevard Engelseweg e.o. toegevoegd aan deze verordening, dat 
wel eenzelfde systematiek hanteert, maar met een eigen begroting en een bijbehorende, afwijkende 
tariefstelling. 
De opbrengsten en kosten worden per gebied geadministreerd en gesplitst aan die gebieden toegerekend. 
 
De verordening wordt jaarlijks aangepast bij het opstellen van de begroting voor het volgende jaar, waarbij de 
opbrengst wordt besteed aan de kosten, verbonden aan het activiteitenprogramma van het 
centrummanagement, respectievelijk de Engelseweg e.o., na aftrek van de perceptiekosten van de gemeente, 
die samenhangen met deze heffing. De tarieven worden voor 2022 verhoogd met de inflatiecorrectie van 0,4%. 
 
Inmiddels is het Centrummanagement gefuseerd met Helmond Marketing en maakt de winkelboulevard 
Engelseweg deel uit van de Stichting Bedrijventerreinen Helmond. Binnen beide organisaties worden lasten 
en baten van Centrummanagement en winkelboulevard Engelseweg apart geadministreerd. 
 
Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
burgemeester     secretaris 
 
 
 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 
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Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 
gelet op het bepaalde in hoofdstuk XIX van de Gemeentewet en artikel 227 van die wet in het 
bijzonder; 
 
 
besluit:  

vast te stellen de Verordening reclamebelasting Helmond 2022; 

 
 

Artikel 1. Definities 

Deze verordening verstaat onder: 
a. opschrift: openbare aankondiging in letter of symbolen, voor zover niet door middel van 

tijdschriften of nieuwsbladen gedaan; 
b. reclameobject: een openbare aankondiging zichtbaar vanaf de openbare weg; 
c. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke 

op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij directe 
of indirecte steun vindt in of op de grond; 

d. tussenpersoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen 
van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten in opdracht en op 
naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat; 

e. exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten behoeve 
van derden tegen vergoeding aanbrengen van reclameobjecten op door hem daartoe 
beschikbaar gestelde oppervlakten; 

f. maand: een kalendermaand;  
g. jaar: een kalenderjaar. 

 
Artikel 2. Gebiedsomschrijving 
De verordening reclamebelasting 2022 is toepasselijk binnen de volgende gebieden van de gemeente 
Helmond: 
 
1. Het Centrumgebied, bestaande uit de straten: Veestraat, Markt, Kerkstraat, Kerkweg, Het Hool, 

Oude AA, Smalle Haven, Ameidestraat, Ketsegangske, Molenstraat vanaf de kruising met 
Zuidende tot aan de T-splitsing met Zuid- en Noord-Koninginnewal, Noord-Koninginnewal, Zuid-
Koninginnewal tussen de T-splitsing Noord-Koninginnewal/Molenstraat/Kasteel-Traverse, 
Kluisstraat tussen Noord-Koninginnewal en Zuidende, Marktstraat, Steenweg tussen Kanaaldijk 
Noord-West en Wilhelminalaan, Kromme Steenweg vanaf de Steenweg tot aan de Kasteel-
Traverse, Kegelbaan, Kasteellaan, Ameidewal, Kamstraat, Lambertushof, Havenweg (even 
nummers) en Parkweg, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart van 
“gebied 1: Centrumgebied”; 

2. De “Winkelboulevard Engelseweg en omgeving”, bestaande uit de straten: Churchill-laan tussen 
spoorlijn en Engelseweg, Nijverheidsweg, Engelseweg tussen Churchill-laan en 
Duizeldonksestraat, Generaal Robertsstraat, Generaal O’Connorstraat, Rooseindsestraat 
tussen Nijverheidsweg en Duizeldonksestraat, Duizeldonksestraat tussen Rooseindseweg en 
Engelseweg en Lage Dijk tussen spoorlijn en Engelseweg, zoals aangegeven op de bij deze 
verordening behorende kaart van “gebied 2: Winkelboulevard Engelseweg en omgeving”. 

 

Artikel 3. Belastbaar feit 

Onder de naam ‘reclamebelasting’ wordt, onder de in de bij deze verordening behorende tarieventabel 
gestelde voorwaarden, een belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf 
de openbare weg. 
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Artikel 4. Belastingplicht 

1. De reclamebelasting wordt geheven van degene die de openbare aankondiging heeft, dan wel van 
degene ten behoeve van wie de openbare aankondiging is aangebracht; 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van 
reclameobjecten die door tussenkomst van een exploitant zijn aangebracht, geheven van die 
exploitant. 

 

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief 

1. De reclamebelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening 
bepaalde. 

2. Voor de toepassing van dit artikel worden de op de voet van artikel 6, tweede lid, bepaalde 
oppervlakten van reclameobjecten, die bij één bouwwerk of deel daarvan behoren, bij elkaar 
opgeteld. Indien meerdere bouwwerken of delen daarvan tezamen worden gebruikt door één 
belastingplichtige, worden de oppervlakten van reclameobjecten die bij deze bouwwerken of delen 
daarvan behoren voor de toepassing van dit artikel bij elkaar opgeteld. 

3. Reclameobjecten behoren in elk geval tot één bouwwerk indien zij daarmee fysiek zijn verbonden 
of daarmee tezamen worden gebruikt. 

 

Artikel 6. Berekening van de reclamebelasting 

1. Voor de berekening van de reclamebelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel 
genoemde oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt. 

2. De oppervlakte van een reclameobject wordt vastgesteld als volgt: 
a. indien de openbare aankondiging wordt gedaan op een zuil, bord, vlag, (span)doek, poster of 

soortelijk aankondigingsvoorwerp, wordt de oppervlakte van de aankondiging bepaald op de 
oppervlakte van het voorwerp waarop de aankondiging wordt gedaan. Indien het voorwerp niet 
rechthoekig is, wordt de oppervlakte van het aankondigingsvoorwerp bepaald door de lengte 
c.q. de hoogte en de breedte van de denkbeeldige rechthoek die het voorwerp omsluit; 

b. indien de openbare aankondiging bestaat in het aankondigingsvoorwerp zelf, wordt de 
oppervlakte van de aankondiging bepaald op de oppervlakte van het voorwerp. Indien het 
voorwerp niet rechthoekig is, wordt de oppervlakte van het aankondigingsvoorwerp bepaald 
door de lengte c.q. de hoogte en de breedte van de denkbeeldige rechthoek die het voorwerp 
omsluit; 

c. indien de openbare aankondiging wordt gedaan door middel van een combinatie van 
verschillende losse voorwerpen of een opschrift met losse letters of symbolen, wordt de 
oppervlakte van het reclameobject bepaald door de lengte c.q. de hoogte en de breedte van de 
denkbeeldige rechthoek die de voorwerpen of het opschrift omsluit.  

3. Indien het reclameobject slechts voor een deel zichtbaar is vanaf de openbare weg wordt de 
oppervlakte van het reclameobject bepaald op het van de openbare weg zichtbaar gedeelte van het 
reclameobject. 

 

Artikel 7. Belastingtijdvak 

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar. 
 

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

1. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.  
2. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld 

bij de aanvang van de belastingplicht. 
3. Indien de belastingplicht bij het begin van het belastingtijdvak bestaat of aanvangt, wordt de 

reclamebelasting naar jaartarief geheven. 
4. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, wordt de reclamebelasting 

naar maandtarief geheven. 
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5. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de naar maandtarief 
geheven reclamebelasting verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van 
de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.  

6. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt en de reclamebelasting naar 
jaartarief is geheven, wordt de aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd voor zoveel 
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na het 
tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt 
dat het bedrag van de vermindering minder bedraagt dan € 10,--. 

7. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt en de reclamebelasting naar 
maandtarief is geheven, wordt de aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd tot op het 
bedrag dat met toepassing van het maandtarief wordt berekend voor het aantal volle 
kalendermaanden waarin de belastingplicht bestond, tenzij blijkt dat het bedrag van de vermindering 
minder bedraagt dan € 10,--. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt de maand waarin de 
belastingplicht eindigt als volle kalendermaand aangemerkt. 

 

Artikel 9. Wijze van heffing 

1. De reclamebelasting wordt geheven bij wege van aanslag.  
2. Belastingaanslagen met een totaalbedrag van minder dan € 10,-- worden niet opgelegd. Voor de 

toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen 
aangemerkt als één belastingaanslag. 

 

Artikel 10. Vrijstellingen 

De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:  
a. waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet 

geschieden onderscheidenlijk een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is;  
b. die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend kunnen worden 

aangemerkt; 
c. die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of aangebracht, indien en voor 

zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;  
d. die door (semi) overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen zijn aangebracht en die een 

cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen; 
e. op parasols welke zijn geplaatst op een terras bij een horecaonderneming; 
f. aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of wijkorganen, waarbij het reclameobject 

uitsluitend bestaat uit een vlag met naam van de winkeliersvereniging of het wijkorgaan; 
g. op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door het bevoegde bestuursorgaan; 
h. voorzien van opschriften aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks 

betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden; 
i. bestemd voor de verkoop en verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de 

onmiddellijke nabijheid van de te verkopen/verhuren onroerende zaak. 
 

Artikel 11. Betalingstermijn 

1. In afwijking van artikel 9 van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald binnen 
één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
 

Artikel 12. Kwijtschelding 

Voor deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 

Artikel 13. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht 

De 'Verordening Reclamebelasting Helmond 2021' vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020, 
wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede 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. 
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Artikel 14. Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 
 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter   de griffier 
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Tarieventabel behorende bij de "Verordening reclamebelasting Helmond 2022” 
 
 
A. Tarieven Centrumgebied (het gebied als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Verordening) 
Het tarief bedraagt voor het hebben van een reclameobject, aangebracht op of aan een bouwwerk: 
 

1. per jaar, 
 

a. voor een reclameobject met een oppervlakte tot 0,5 m²: € 459,60; 
b. voor een reclameobject met een oppervlakte van 0,5 m² tot 10m²:  € 508,80; 
c. voor een reclameobject met een oppervlakte van 10 m² tot 20m²: € 558,00; 
d. voor een reclameobject met een oppervlakte vanaf 20 m²: € 710,40. 

 
2. per maand, 

 
a. voor een reclameobject met een oppervlakte tot 0,5 m²: € 38,30; 
b. voor een reclameobject met een oppervlakte van 0,5 m² tot 10m²: € 42,40; 
c. voor een reclameobject met een oppervlakte van 10 m² tot 20m²: € 46,50; 
d. voor een reclameobject met een oppervlakte vanaf 20 m²: € 59,20. 

 
 
 
B. Tarieven “Winkelboulevard Engelseweg en omgeving” (het gebied als bedoeld in artikel 2, 
lid 2 van de Verordening) 
Het tarief bedraagt voor het hebben van een reclameobject, aangebracht op of aan een bouwwerk, 
voor zover het reclameobject ziet op een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin goederen en 
diensten worden aangeboden: 
 

1. per jaar, 
 

a. voor een reclameobject met een oppervlakte tot 10 m²: € 464,40; 
b. voor een reclameobject met een oppervlakte vanaf 10 m²: € 556,80. 

 
2. per maand, 

 
a. voor een reclameobject met een oppervlakte tot 10 m²: € 38,70; 
b. voor een reclameobject met een oppervlakte vanaf 10 m²: € 46,40. 

 
 
Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Helmond van 9 november 2021. 
 
Mij bekend, 
de raadsgriffier 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Kaart van “gebied 1: Centrumgebied”; 

2. Kaart van “gebied 2: Winkelboulevard Engelseweg en omgeving”. 
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Raadsvoorstel  72J 

Vergadering 9 november 2021 Gemeenteraad 

 

 
   
Onderwerp : Verordening scheepvaartrechten Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 

 

Aan de gemeenteraad, 

 

In de Verordening scheepvaartrechten zijn de tarieven voor de havengelden, opslaggelden en de 

staangelden voor de scheepvaart vastgelegd. 

 

Voor het jaar 2022 is een verhoging van 0,4% voor inflatiecorrectie doorgevoerd. 

 

 

 

 

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening. 

 

Burgemeester en wethouders van Helmond, 

De burgemeester     de secretaris 

 

 

 

 

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel  H. J. de Ruiter 
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Raadsbesluit  72J 

Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond; 
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021; 
gelet op het bepaalde in hoofdstuk XIX van de Gemeentewet en artikel 229, lid 1, aanhef en letter a 
en b van die wet in het bijzonder; 
 
besluit:  

vast te stellen de Verordening scheepvaartrechten Helmond 2022; 

 
 

Artikel 1. Aard van de rechten 

In deze gemeente worden de navolgende rechten geheven: 
a. havengelden beroepsvaart; 
b. opslaggelden; 
c. staangelden. 
 

Artikel 2. Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. vaartuigen: een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan wel bestemd of 

geschikt is voor het vervoer te water van personen of goederen of voor het dragen of vervoeren van al 
dan niet met het drijvende lichaam één geheel uitmakende voorwerpen; 

b. kanaal: de traverse van de Zuid-Willemsvaart door Helmond tussen km 81.500 en km 88.900 welke in 
beheer en onderhoud is bij de gemeente Helmond; 

c. haven: de gemeentelijke insteekhaven ter hoogte van km 84.750 van de traverse van de Zuid-
Willemsvaart door Helmond; 

d. havengelden: de rechten, die worden geheven voor het verblijf van vaartuigen in kanaal en haven; 
e. opslaggelden: de rechten, die worden geheven voor het gebruik van opslagruimte van een deel van de 

kade of oevers langs het kanaal en haven in eigendom van de gemeente en voor zover niet afzonderlijk 
door de gemeente verhuurd; 

f. staangelden: rechten, die worden geheven voor het gebruik van een gedeelte van de kade of de overige 
aan de gemeente toebehorende terreinen langs het kanaal en de haven voor het plaatsen van 
toestellen, werken of inrichtingen welke direct of indirect verband houden met het laden en lossen van 
vaartuigen. Bij dit gebruik is het niet ter zake dienende of deze inrichtingen zich op of boven de 
gemeentegrond of het gemeentewater bevinden. De staangelden worden mede geheven voor 
vaartuigen, waarop een of meer van de in het eerste lid genoemde inrichtingen ten behoeve van het 
laden en lossen van vaartuigen zijn aangebracht. 

g. college: het college van burgemeester en wethouders van Helmond. 
 

Artikel 3. Grondslag havengelden beroepsvaart 

1. De havengelden worden bij binnenkomst geheven naar de grondslag van de af te leveren of in te 
nemen tonnen lading van het betreffende vaartuig; 

2. Het af te leveren of in te nemen tonnage wordt bepaald met behulp van een geldige vrachtbrief; 
3. Bij gebreke van een geldige vrachtbrief of bij weigering om deze te tonen wordt het tonnage van de af 

te leveren of in te nemen goederen door of namens de heffingsambtenaar vastgesteld en worden de 
havengelden naar uitkomst daarvan geheven. 

4. Voor beroepsscheepvaart welke geen lading in komt nemen of af komt leveren worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
a. de havengelden worden per binnenkomst geheven naar de grondslag van de totale lengte van de 

romp van het betreffende vaartuig. Bij de berekening van de totale lengte worden niet 
meegerekend boegsprieten en andere voorzieningen welke niet redelijkerwijs onverwijderbaar 
aan de romp van het schip bevestigd zijn; 
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b. de lengte van een recreatievaartuig wordt bepaald met behulp van een geldig registratiebewijs; 
c. bij gebreke van een geldig registratiebewijs of bij weigering om dit te tonen wordt de lengte van 

het betreffende recreatievaartuig door het college vastgesteld of door de hiervoor door hen 
aangewezen ambtenaar en worden de havengelden naar uitkomst daarvan geheven. 

 

Artikel 4. Tarieven havengelden beroepsvaart 

1. De havengelden bedragen € 0,13 per af te leveren of in te nemen ton lading per binnenkomst met een 
minimum van € 3,15; 

2. Het havengeld is per reis verschuldigd; 
3. Schepen kunnen maximaal 14 dagen achtereen in kanaal of haven verblijven zonder opnieuw 

havengeld verschuldigd te zijn; 
4. Voor beroepsscheepvaart welke geen lading in komt nemen of af komt leveren worden de 

havengelden als volgt berekend: 
a. De havengelden bedragen € 0,47 per strekkende meter lengte met een minimum van € 1,88; 
b. De havengelden zijn per reis verschuldigd; 
c. Voor een vaartuig dat langer dan drie achtereenvolgende dagen in de haven of het kanaal 

verblijft, worden voor elk volgend tijdvak van drie dagen opnieuw havengelden geheven, tenzij dit 
langer verblijf het gevolg is van ijsgang, invriezing, abnormale waterstand of ander buitengewone 
omstandigheden. Deze buitengewone omstandigheden worden door het college of door de door 
hen daarvoor aangewezen ambtenaar beoordeeld en bepaald. 

 

Artikel 5. Abonnementen 

1. Voor een vaartuig kunnen havengelden bij wijze van abonnement worden voldaan. 
2. Dit abonnement wordt over een vol kalenderjaar berekend en is uitsluitend van kracht voor het vaartuig 

waarvoor het abonnement is afgegeven en is enkel geldig voor het volle belastingjaar waarvoor het is 
opgenomen 

3. De havengelden bij wijze van abonnement bedragen € 1,65 per ton nuttig laadvermogen per vaartuig 
met een minimum van € 22,10; 

4. Indien een vaartuig, waarvoor havengelden bij wijze van abonnement zijn voldaan, in de loop van het 
belastingjaar door een ander vaartuig wordt vervangen, kan het abonnement worden overgeschreven 
onder bijbetaling van het meerdere bedrag, dat eventueel vanwege een groter nuttig laadvermogen 
van dat vaartuig zal worden geheven; 

5. Teruggave van bij wijze van abonnement voldane havengelden vindt niet plaats. 
 

Artikel 6. Vrijstelling van betaling havengelden 

Geen havengelden worden geheven voor: 
a. vaartuigen, eigendom van, in gebruik bij of ten behoeve van het Rijk, provincie of gemeente en 

bestemd uitsluitend voor de openbare dienst; 
b. Hospitaalschepen en andere vaartuigen, welke uitsluitend dienen voor het vervoer van zieken en 

gehandicapten; 
c. Roeiboten, behorende bij vaartuigen, waarvoor havengelden zijn of worden geheven of waarvoor op 

grond van dit artikel geen havengelden worden geheven; 
d. Sleepboten, die het kanaal of de haven alleen aandoen om vaartuigen te brengen of te halen en die 

onmiddellijk na aankomst weer vertrekken; 
e. Vaartuigen, die door of namens het college zijn ingezet voor het verrichten van 

onderhoudswerkzaamheden; 
f. Vaartuigen, die dienen als rondvaartboot en welke hiertoe op een bedrijfsmatige manier worden ingezet; 
g. Vaartuigen, welke uitsluitend op een recreatieve wijze worden ingezet. 
 

Artikel 7. Wijze van betaling van havengelden 

1. De havengelden worden geheven van de gezagvoerder of de schipper en bij gebreke van die, van de 
eigenaar of beheerder van het vaartuig, dat in de haven of het kanaal verblijft; 

2. De havengelden zijn verschuldigd: 
a. indien zij per reis worden berekend, bij binnenkomst op sluis 9; 
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b. indien zij bij wijze van abonnement worden berekend bij eerste binnenkomst op sluis 9 enig 
belastingjaar; 
c. beroepsvaart kan de havengelden voldoen op rekening of contant; 
d. recreatievaart dient de havengelden contant te voldoen. 

3. Bij vaartuigen die een ligplaats innemen boven sluis 9 (km 82.000 tot km 81.500) dient de 
belastingplichtige binnen 24 uur na aankomst en in geval van korter verblijf vóór het verlaten van de 
ligplaats aangifte te doen bij het college of bij de door hen aangewezen ambtenaar. Deze verplichting 
geldt niet ten aanzien van vaartuigen waarvoor havengelden bij wijze van abonnement zijn voldaan 
en waarvan de binnenkomst niet de eerste is in enig belastingjaar; 

4. De belastingplichtige, waarvan de havengelden bij wijze van abonnement worden berekend, zijn 
verplicht schriftelijk kennis te geven aan het college of de door hen daartoe aangewezen ambtenaar, 
van eventuele overdracht, wijziging in de naam of het laadvermogen van het betreffende vaartuig. 

 

Artikel 8. Grondslag opslaggelden 

1. Diegene die in aanmerking wenst te komen voor het gebruik van een opslagruimte dient hiertoe vóór 
de aanvang van het gebruik een schriftelijke aanvraag in bij het college of de door hen daartoe 
aangewezen ambtenaar onder vermelding van de benodigde oppervlakte, de plaats en de tijd 
gedurende waarin hij of zij van deze opslagruimte gebruik wenst te maken; 

2. Beoordeling en eventuele toewijzing van de aanvraag geschiedt door het college of door de door hen 
daartoe aangewezen ambtenaar; 

3. Opslaggelden worden geheven van diegene, die gebruik maakt van een opslagruimte of op wiens 
last dit geschiedt; 

4. Opslaggelden zijn verschuldigd vanaf de ingangsdatum welke vermeld is in de toewijzing van de 
aanvraag. 

 

Artikel 9. Tarieven opslaggelden 

1. Voor het gebruik van een opslagruimte wordt geheven, per etmaal of korter € 0,27 per vierkante meter 
met een minimum van € 4,22; 

2. Bij de berekening van de opslaggelden wordt het eerste etmaal gerekend te zijn ingegaan bij de 
aanvang van de dag, die voor de ingebruikneming is aangevraagd. Het laatste etmaal eindigt bij de 
aanvang van de dag, volgend op die, waarop van de opslagruimte geen gebruik meer wordt gemaakt; 

3. De voor gebruik aangevraagde oppervlakte wordt gemeten in vierkante meters, met dien verstande 
dat de niet gebruikte tussenruimten van de gebruikte oppervlakte zijn inbegrepen, terwijl een gedeelte 
van een vierkante meter voor een gehele vierkante meter wordt berekend; 

4. Indien méér opslagruimte in beslag wordt genomen, dan waarop de belastingplichtige volgens 
toewijzing recht heeft, dan dient hij/zij deze teveel ingenomen ruimte op eerste aanzegging door het 
college of de door hen daartoe aangewezen ambtenaar, direct te ontruimen. Bij gebreke hiervan zal 
de teveel ingenomen ruimte door of namens de gemeente Helmond ontruimd worden waarbij de 
kosten zullen worden verhaald op de belastingplichtige. Over de méér ingenomen ruimte dan 
waarover de belastingplichtige recht heeft volgens de toewijzing is belastingplicht verschuldigd tot en 
met de dag van ontruiming op basis het in dit artikel opgenomen tarief; 

5. Aanvraag voor verlenging van het tijdvak of uitbreiding van het opslagterrein dient schriftelijk 
voorafgaand aan het gebruik te geschieden bij het college of bij de door hen hiervoor aangewezen 
ambtenaar. 

 

Artikel 10. Tarieven abonnementen opslaggelden 

1. Diegene die van een opslagruimte gedurende een kalenderweek of langer gebruik wenst te maken, 
kan de opslaggelden bij wijze van abonnement voldoen; 

2. In dat geval wordt berekend naar een minimum oppervlakte van 25 m2, geheven: 
- per kalenderweek of een gedeelte hiervan per m2 € 0,52 
- per kalendermaand of een gedeelte daarvan per m2 € 1,29 
- per 3 kalendermaanden of een gedeelte hiervan per m2 € 11,84; 

3. Diegene die de rechten voor het gebruik van een opslagruimte bij wijze van abonnement wenst te 
voldoen, doet hiervan schriftelijk aangifte bij het college van burgemeester en wethouders of bij de 
door hen daartoe aangewezen ambtenaar, vóór de aanvang van dat gebruik, onder vermelding van 
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de benodigde oppervlakte, de plaats waar en tijd gedurende welke hij/zij die opslagruimte wenst te 
gebruiken; 

4. Beoordeling en eventuele toewijzing van de aanvraag geschiedt door het college of door de hen 
daartoe aangewezen ambtenaar; 

5. Indien méér opslagruimte in beslag wordt genomen, dan waarop de belastingplichtige volgens 
toewijzing recht op heeft, dan dient hij/zij deze teveel ingenomen ruimte op eerste aanzegging door 
het college of de door hen daartoe aangewezen ambtenaar, direct te ontruimen. Bij gebreke hiervan 
zal de teveel ingenomen ruimte door of namens de gemeente Helmond ontruimd worden waarbij de 
kosten zullen worden verhaald op de betreffende belastingplichtige; 

6. Over de méér ingenomen ruimte dan waarover de belastingplichtige recht heeft volgens de toewijzing 
is belastingplicht verschuldigd tot en met de dag van ontruiming op basis het in artikel 9 opgenomen 
tarief; 

7. Aanvraag voor verlenging van het tijdvak of uitbreiding van het opslagterrein dient voorafgaand aan 
het gebruik schriftelijk te geschieden bij het college of bij de door hen hiervoor aangewezen 
ambtenaar. 

 

Artikel 11. Vrijstelling opslaggelden 

Geen opslaggelden worden geheven voor het gebruik van opslagruimte bij het laden en lossen van 
vaartuigen, indien het gebruik plaats heeft gedurende kortere tijd dan 12 uur en in elk geval is beëindigd 
binnen 3 uur nadat het vaartuig is gelost. 
 

Artikel 12. Staangelden 

1. Personen of bedrijven die in aanmerking wensen te komen voor ingebruikname van een of meerdere 
terreinen langs het kanaal of de haven, in eigendom van de gemeente, voor het oprichten en in werking 
hebben van inrichtingen ten behoeve van het laden en lossen van vaartuigen dient hiertoe een 
schriftelijke aanvrage in bij het college of de door hen hiervoor aangewezen ambtenaar, vóór de 
aanvang van dat gebruik, onder vermelding van de benodigde oppervlakte en de plaats en de periode 
gedurende waarin hij of zij van deze terreinen gebruik wensen te maken; 

2. Personen of bedrijven die in aanmerking wensen te komen voor ingebruikname van een vaartuig met 
een daarop aangebrachte inrichting voor het laden en lossen van vaartuigen in het kanaal of de 
haven dienen hiertoe een schriftelijke aanvraag in bij het college of de door hen hiervoor aangewezen 
ambtenaar, vóór aanvang van dat gebruik, onder vermelding van de benodigde kade of oeverlengte 
en de plaats en de periode gedurende waarin hij of zij hiervan gebruik wenst te maken; 

3. Beoordeling en eventuele toewijzing van de aanvragen zoals beschreven in lid 1 en 2 van dit artikel 
geschiedt door het college of de door de hen daartoe aangewezen ambtenaar; 

4. De staangelden worden geheven van diegene, aan wie een gedeelte van de in het eerste en tweede 
lid van dit artikel bedoelde terreinen of gemeentewater in gebruik is gegeven; 

5. Bij de berekening van de staangelden wordt een gedeelte van een strekkende meter of een gedeelte 
van een vierkante meter voor respectievelijk een gehele meter of een gehele vierkante meter 
gerekend. 

 

Artikel 13. Tarieven staangelden 

De staangelden bedragen per jaar of een gedeelte daarvan voor: 
a. een kantoor, wal of wachthuisje, al dan niet verplaatsbaar, indien de oppervlakte niet meer bedraagt 

dan 4m2, per m2 € 14,93; indien de oppervlakte méér bedraagt dan 4m2 voor elke m2 of gedeelte 
daarvan boven het aantal van 4m2, per m2 € 10,88; 

b. een los of laadbrug per strekkende meter langs de oever of de kade of een vaartuig waarop 
inrichtingen ten behoeve van het laden en lossen zijn aangebracht: € 14,93 met een minimum van 
€ 86,04; 

c. een hijskraan, al dan niet verplaatsbaar, met bijbehorende werken € 339,59; 
d. andere, al dan niet verplaatsbare toestellen, werken of inrichtingen € 14,93 per m2 in beslag genomen 

oppervlakte met een minimum van € 86,04; 
e. Een vaartuig , waarop inrichtingen ten behoeve van het laden en lossen van andere vaartuigen zijn 

aangebracht en onverminderd hetgeen wordt geheven aan havengelden, per vaartuig € 163,50. 
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Artikel 14. Vrijstelling staangelden 

Geen staangelden worden geheven voor toestellen, werken of inrichtingen, die onmiddellijk vóór het lossen 
of laden van een vaartuig worden aangevoerd en onmiddellijk na het lossen of laden worden verwijderd. 
 

Artikel 15. Belastingjaar 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 

Artikel 16. BTW 

De in deze verordening opgenomen rechten zijn vermeld exclusief de verschuldigde BTW. 
 

Artikel 17. Wijze van heffing 

De op grond van deze verordening verschuldigde gelden, welke niet contant worden voldaan, worden 
geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander schrijven, waarop het 
verschuldigde bedrag wordt vermeld. 
 

Artikel 18. Termijnen van betaling 

De op grond van deze verordening verschuldigde gelden, welke niet contant worden voldaan, moeten 
worden voldaan binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving, nota of ander schrijven. 
 

Artikel 19. Kwijtschelding 

Bij de invordering van scheepvaartrechten wordt geen kwijtschelding verleend. 
 

Artikel 20. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht 

De 'Verordening Scheepvaartrechten 2021' vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020 wordt 
ingetrokken met ingang van de in artikel 21, tweede 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. 
 

Artikel 21. Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 
 
 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter       de griffier 
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Raadsvoorstel  72K 

Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 

 
   
Onderwerp : Verordening toeristenbelasting Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 

 

Aan de gemeenteraad, 

 

Voor u ligt de Verordening toeristenbelasting van de gemeente Helmond.  

 

Het standaardtarief voor een overnachting bedraagt € 1,50 per overnachting. 

 

De verordening kent een aantal vrijstellingen, waarbij met name zorginstellingen en arbeidsmigranten worden 

uitgezonderd. 

 

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Helmond, 

de burgemeester    de secretaris 

 

 

 

 

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 
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Raadsbesluit  72K 

Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021; 
gelet op de het bepaalde in hoofdstuk XIX van de Gemeentewet en artikel 224 van die wet in het 
bijzonder; 
 
besluit:  

vast te stellen de Verordening toeristenbelasting Helmond 2022; 

 

Artikel 1. Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. woning: als bedoeld in de wet WOZ, daaronder mede begrepen een recreatiewoning. 
 

Artikel 2. Belastbaar feit 

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf 
met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die 
niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de Basisregistratie Personen zijn ingeschreven. 
 

Artikel 3. Belastingplicht 

1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot het houden van verblijf als bedoeld in artikel 2. 
2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt 

als bedoeld in artikel 2. 
3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot houden van verblijf, is degene 

belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2. 
 

Artikel 4. Vrijstellingen 

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf: 
a. Van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet 

Toelating Zorginstellingen; 
b. Van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 , die 

rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h van voornoemde wet , en 
voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, onder 
verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers; 

c. Van degene die binnen de gemeente verblijft in een woning, niet gelegen op een recreatieterrein 
op basis van een arbeidsovereenkomst voor het verrichten van seizoensarbeid; 

d. Van degene die verblijf houdt aan boord van een vaartuig, waarvoor de gemeente een recht heft 
op grond van artikel 229, lid 1, letter a of b van de Gemeentewet, of waarvoor een 
privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen; 

e. als scout door leden van scoutingverenigingen aangesloten bij de Vereniging Scouting Nederland 
in niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, die door Helmondse scoutingverenigingen ter 
beschikking worden gesteld voor het houden van verblijf met overnachting dan wel in mobiele 
kampeeronderkomens van scoutingverenigingen. 

 

Artikel 5. Maatstaf van heffing 

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. 
Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met 
het aantal nachten. 
 
 
Artikel 6. Belastingtarief 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018906/2015-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018906/2015-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2014-04-01#Hoofdstuk3_Afdeling4_Paragraaf1_Artikel29
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2014-04-01#Hoofdstuk3_Afdeling1_Artikel8
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1. Het tarief bedraagt per persoon per overnachting      € 1,50 
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief, indien overnacht wordt op 

een camping, behoudens een recreatiewoning per persoon per overnachting:  € 1,00 
 

Artikel 7. Belastingjaar 

Het belastingjaar bestaat uit twee tijdvakken, waarbij het eerst aanvangt op 1 januari en eindigt op 30 
juni en het tweede aanvangt op 1 juli en eindigt op 31 december. 
 

Artikel 8. Wijze van heffing 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 

Artikel 9. Aanslaggrens 

Belastingaanslagen van minder dan € 25,00 worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige 
volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één 
belastingaanslag. 
 

Artikel 10. Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 
betaald in één termijn, welke vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet; 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid genoemde termijn. 
 

Artikel 11. Kwijtschelding 

Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 

Artikel 12. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht 

De “Verordening Toeristenbelasting Helmond 2021”, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020 
wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede 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. 
 

Artikel 13. Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter       de griffier 
 
 
 
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2016-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002448/2010-10-10
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Toelichting Verordening toeristenbelasting Helmond 2022 
 
Geldt niet voor campers, omdat deze al betalen via de parkeerautomaat voor de standplaats en niet 
hoeven te betalen voor een overnachting. ’s Nachts parkeren is ter plaatse gratis. 
 
Artikel 4, onderdeel c: 
Onderdeel c: hiermee worden degenen bedoeld die beroepsmatig werkzaam zijn binnen de gemeente 
en niet in de gemeente woonachtig zijn, zoals bedoeld in artikel 2. 
 
 
Artikel 8: 
Wijze van heffing: per half jaar achteraf op te leggen. 
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Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 

 
   
Onderwerp : Verordening wegslepen voertuigen Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 

 

Aan de gemeenteraad, 

 

Voor u ligt de Verordening wegslepen voertuigen van de gemeente Helmond.  

 

Deze verordening bevat naast een indexering van de tarieven, gebaseerd op de werkelijke kosten die 

contractueel zijn overeengekomen met een externe uitvoeringspartij, een aantal andere actualiseringen, zoals 

vervanging van de benaming Stadswacht door Veiligheid en Naleving. 

 

Voortaan zal deze verordening jaarlijks meelopen bij de te indexeren verordeningen. 

 

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Helmond, 

de burgemeester    de secretaris 

 

 

 

 

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 
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Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021; 
gelet op de het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de 
Wegenverkeerswet en het Besluit wegslepen van voertuigen; 
 
besluit:  

vast te stellen de Verordening wegslepen voertuigen Helmond 2022; 

 

Artikel 1. Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. RVV 1990:  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; 
b. wet:  de Wegenverkeerswet 1994; 
c. besluit:  het Besluit wegslepen van voertuigen; 
d. voertuig:  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990; 
e. motorrijtuig:  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet; 
f. het college:  het college van burgemeester en wethouders van Helmond; 
g. vrachtauto:  wat hieronder verstaan wordt in artikel 1, onder ao RVV 1990; 
h. wegen:  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder b van de wet. 
 

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, 
overgebracht en in bewaring gesteld 

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen 
en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 
van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten. 
 

Artikel 3. Plaats bewaring van voertuigen en openingstijden 

1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het daarvoor bestemde gedeelte van de 
gemeentewerf van de gemeente Helmond, Beemdweg 10, 5705 BJ te Helmond. 

2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn de openingstijden van 
bureau van de Gemeente Helmond, afdeling Veiligheid en Naleving, Weg op den Heuvel 39, 5701 
NV Helmond, zijnde: 
- van maandag t/m vrijdag 10:00 uur tot 12:00 uur; 
- van 14:00 uur tot 16:00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

 

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen 

1. Voor zover een voertuig niet wordt overgebracht naar een plaats van bewaring als bedoeld in het 
vorige artikel bedragen de voorrijkosten: 

a. € 70,90 exclusief BTW voor voertuigen tot 3500 kg; 
b. € 73,15 exclusief BTW voor vrachtauto’s vanaf 3500 kg. 

2. De kosten voor het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen: 
a. € 71,38 exclusief BTW voor voertuigen tot 3500 kg; 
b. € 156,75 exclusief BTW per uur vermeerderd met € 0,57 exclusief BTW per kilometer voor 

vrachtauto’s vanaf 3500 kg; 
c. € 57,48 exclusief BTW per uur als toeslag voor vrachtauto’s vanaf 3500 kg. na 18:00 uur 

en op zater-, zon- en feestdagen. 
3. De kosten van het bewaren en afgeven van een voertuig bedragen: 

a. Bewaarkosten: 
1. € 50,95 exclusief BTW voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan voor alle 

voertuigen; 
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2. In voorkomend geval vermeerderd met:  
€ 10,19 exclusief BTW voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan voor alle 
voertuigen. 

b. afgiftevergoeding: 
1. € 35,53 exclusief BTW voor voertuigen tot 3500 kg; 
2. € 44,11 exclusief BTW voor voertuigen boven 3500 kg. 

4. De kosten voor het bekendmaken van de beschikking tot overbrenging en inbewaringstelling voor 
zover het voertuig door de rechthebbende niet binnen 48 uur is afgehaald bedragen: € 15,29 
exclusief BTW. 

5. De kosten van het taxeren en verkopen van een voertuig bedragen: 
a. € 56,05 exclusief BTW voor de taxatie; 
b. € 64,24 exclusief BTW voor de verkoop; 

6. De taxatie als voornoemd wordt verricht door een beëdigd (register)taxateur.  
7. De regels ten aanzien van betalen, administreren en bewaren van voertuigen zijn in bijlage 1 bij 

deze verordening vastgelegd. 
8. De kosten van wegslepen en in bewaring stellen zijn niet verschuldigd, indien: 

a. niet tot overbrenging en inbewaringstelling had mogen worden overgegaan; 
b. de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan, van dien aard waren dat de 

kosten redelijkerwijs niet verschuldigd zijn, of 
c. aannemelijk is dat het voertuig tegen de wil van de rechthebbende is gebruikt en hij dit 

gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. 
9. De rechthebbende toont het genoemde onder 8a, b of c aan door een afschrift van het vonnis of 

uitspraak. Een dergelijk afschrift wordt door de griffie van de rechtbank waar de zaak is behandeld 
ter beschikking gesteld. 

10. De in deze verordening vermelde bedragen zijn exclusief de eventueel opgelegde of op te leggen 
boetes, naheffingen e.d. 

11. Indien niet tot overbrenging en inbewaringstelling had mogen worden overgegaan, wordt de 
rechthebbende na het afhalen van het voertuig in alle redelijkheid financieel gecompenseerd. 
Indien het voertuig ten tijde van de overtreding in gebruik was bij een ander dan de 
rechthebbende die het voertuig heeft afgehaald, treedt die ander voor de toepassing van deze 
schadeloosstelling in plaats van de rechthebbende die het voertuig heeft afgehaald. 

12. Indien aantoonbaar is dat tijdens de overbrenging en bewaring schade aan het voertuig is 
toegebracht, is de gemeente gehouden deze schade te vergoeden. 

 

Artikel 5. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van   
 gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het   
 ontbreken van een (geldig) kenteken 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, als bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, 
zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 6. Nadere regels 
Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels stellen. 
 

Artikel 7. Wijze van heffing 

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder 
mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftelijk stuk, of een 
kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van 
de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige rechthebbende 
bekendgemaakt. 
 

Artikel 8. Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden 
betaald in ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 7: 
a. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in het 
geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving; 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2016-01-01


 

 

 
Gemeenteraad van Helmond                                                                                                                                                blz. 102 
Raadsvoorstel  72L 

b. langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die 
mogelijkheid wordt geboden binnen dertig dagen na het indienen van de aanvraag langs 
elektronische weg; 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid genoemde termijn. 
 

Artikel 9. Kwijtschelding 

Bij de invordering van deze rechten wordt geen kwijtschelding verleend. 
 

Artikel 10. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht 

De “Verordening Wegslepen voertuigen Helmond 2009”, vastgesteld bij raadsbesluit van 4 november 
2008 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede 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. 
 

Artikel 11. Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter       de griffier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1 Regels ten aanzien van betalen, administreren en bewaren van voertuigen (uitwerking 
artikel 4, zevende lid) 
 
De administratieve afhandeling van een gesleept voertuig wordt verricht door de afdeling Veiligheid en 
Naleving van de Gemeente Helmond. Hier dient de betaling plaats te vinden voor het slepen, bewaren 
en eventueel de bekendmaking van een voertuig. 
 
De afdeling Veiligheid en Naleving of de afdeling Wijkbeheer en Exploitaties van de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling en Beheer houdt het bewaringsregister bij conform het gestelde in het “Besluit 
wegslepen van Voertuigen” (Koninklijk Besluit van 5 juli 2001, houdende nadere regels ter uitvoering 
van de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling). 
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002448/2010-10-10
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TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WEGSLEPEN 
VOERTUIGEN HELMOND 2022 
 

A. Voorgeschiedenis 
 

Op 4 november 2008 werd de Verordening wegslepen voertuigen Helmond 2009 door de raad 
vastgesteld en trad in werking op 1 januari 2009. 
 
In 2019 is gestart met een actualisatie van deze verordening. Deze scan heeft ertoe geleid dat deze 
verordening op een aantal punten moest worden aangepast. Denk hierbij aan de openingstijden van 
het loket en de tarieven. 
   

B. Toelichting algemeen 
 

Het uitvoeren van de wegsleepregeling behoort tot de competentie van het college van burgemeester 
en wethouders (hierna te noemen: het college). Het wegslepen van een voertuig moet worden gezien 
als een bijzondere vorm van bestuursdwang. In de Awb zijn algemene regels gesteld over de 
toepassing van bestuursdwang. Deze regels zijn voor een groot deel ook van toepassing op het 
wegslepen van voertuigen. In de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) wordt een aantal bepalingen uit de 
Awb niet van toepassing verklaard. Tegen besluiten tot het wegslepen van voertuigen staat op grond 
van de Awb bezwaar en vervolgens beroep open.  
 
Uitgebreide werking 
Voor 2002 mochten op grond van de oude WVW op de weg staande voertuigen alleen worden 
weggesleept in het belang van de veiligheid op de weg, de vrijheid van het verkeer of het vrijhouden 
van invalidenparkeerplaatsen. Met de herziening van de WVW in 2002 en de inwerkingtreding van het 
daarop gebaseerde Besluit wegslepen van voertuigen is het laatstgenoemde criterium uitgebreid. Er 
zijn immers meer locaties denkbaar waar fout parkeren als zeer hinderlijk wordt ervaren zonder dat de 
veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer direct in het geding is. Direct optreden tegen 
dergelijke fout geparkeerde voertuigen kan in bepaalde gevallen zeer wenselijk zijn. Hierbij kan 
worden gedacht aan het onbevoegd parkeren op laad- en loshavens, taxistandplaatsen, 
marktterreinen, voetgangersgebieden en dergelijke. Deze wegen en weggedeelten moeten eerst 
nader worden aangewezen in een gemeentelijke verordening voordat gemeenten gebruik kunnen 
maken van deze bevoegdheid. Overigens kan een voertuig niet zonder meer worden weggesleept 
wanneer aan een van de genoemde criteria wordt voldaan. Degene die met de uitvoering van de 
wegsleepregeling is belast, dient per geval na te gaan of in dat specifieke geval het wegslepen van 
het desbetreffende voertuig absoluut noodzakelijk is. Het wegslepen van een voertuig dat om 4.00 uur 
‘s nachts in strijd met een van de genoemde criteria is geparkeerd, zal doorgaans als niet of minder 
urgent moeten worden beschouwd. In zo’n geval kan het opmaken van een proces-verbaal door een 
opsporingsambtenaar doorgaans volstaan.  
 
Verhouding Wet-Mulder en bestuursdwang 
Wanneer een voertuig fout geparkeerd staat en wegsleepwaardig is, zijn er in principe twee naast 
elkaar bestaande manieren om hiertegen op te treden. Allereerst door politie en justitie op grond van 
de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet-Mulder) via het opmaken van 
een proces-verbaal. Daarnaast door het uitvoeren van bestuursdwang (lees: het laten wegslepen en 
bewaren van dat voertuig) door het college. Voor 2002 bestond er een onlosmakelijk verband tussen 
beide vormen van optreden. Voordat tot het wegslepen van een voertuig kon worden overgegaan, 
moest altijd eerst een proces-verbaal op grond van de Wet-Mulder worden opgemaakt. Indien het 
desbetreffende proces-verbaal werd geseponeerd of wanneer vrijspraak of ontslag van 
rechtsvervolging door de rechter volgde, dienden ook de kosten van het wegslepen en bewaren van 
het voertuig te worden terugbetaald. In de huidige wegsleepregeling is deze koppeling losgelaten. Het 
opmaken van een proces-verbaal op grond van de Wet-Mulder, voordat tot het wegslepen van een 
voertuig kan worden overgegaan, is niet meer vereist, maar kan nog steeds wel samengaan. 
Opgemerkt wordt dat het wel noodzakelijk is om de geconstateerde parkeerovertreding zo goed 
mogelijk vast te leggen wanneer alleen gebruik wordt gemaakt van de bestuursdwangbevoegdheid. 
Voor eventuele latere bezwaar- en beroepsprocedures op grond van de Awb is het verstandig de 
geconstateerde parkeerovertreding zo goed mogelijk vast te leggen in een schriftelijk document en bij 
voorkeur vergezeld te laten gaan van een foto die de feitelijke situatie weergeeft. Een eventueel sepot, 
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vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging door justitie, respectievelijk de rechter naar aanleiding van 
een proces-verbaal is niet zonder meer een reden om ook de kosten van de bestuursdwang terug te 
betalen. Het college maakt in een eventuele bezwaarprocedure een zelfstandige afweging.  
 
 
Verordening  
In artikel 170 e.v. WVW is het kader aangegeven waarbinnen het college gebruik kan maken van zijn 
bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen. Hoewel de bevoegdheid tot het wegslepen van 
voertuigen in de wet is neergelegd, kan het college pas goed van deze bevoegdheid gebruik maken 
wanneer de gemeenteraad in een verordening nadere regels heeft gesteld over de toepassing van 
deze bevoegdheid, zoals in artikel 173, tweede lid van de wet wordt voorgeschreven. In deze 
verordening dienen in elk geval regels te worden gesteld over: 
1. de aanwijzing van de plaats(en) waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard; 
2. de berekening van de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het wegslepen en bewaren 

van voertuigen; 
3. de eventuele aanwijzing van wegen en weggedeelten waar op grond van artikel 170, eerste lid, 

onder c WVW voertuigen mogen worden weggesleept. 
 

Aangezien in artikel 173, tweede lid van de wet wordt aangegeven dat de nadere regels bij 
gemeentelijke verordening moeten worden gesteld, kunnen de hiervoor genoemde onderwerpen niet 
worden gedelegeerd aan het college. De uitwerking van de nadere regels van de verordening kan wel 
door het college geschieden. 
 

Wegsleepwaardige overtredingen 
Op grond van het huidige artikel 170, eerste lid WVW 1994 kunnen voertuigen waarmee én een 
verkeersregel wordt overtreden én waarvan de verwijdering noodzakelijk is in verband met het belang 
van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer of het vrijhouden van aangewezen 
weggedeelten en wegen zonder meer worden weggesleept.  
 

Tot slot zij nog gewezen op het bepaalde in artikel 170, zesde lid WVW 1994. Hierin wordt bepaald dat 
een voertuig niet kan worden weggesleept indien de rechthebbende het voertuig verwijdert voordat 
met de overbrenging wordt begonnen. In de wet wordt niet expliciet aangegeven wanneer met de 
overbrenging wordt begonnen. In de dagelijkse praktijk wordt ervan uitgegaan dat pas met de 
overbrenging wordt begonnen wanneer het voertuig zich in de takels van het wegsleepvoertuig 
bevindt. Indien de rechthebbende zich eerder bij zijn voertuig meldt, mag het voertuig niet meer 
worden weggesleept. Wel zal de rechthebbende alle aan de voorbereiding van de overbrenging 
verbonden kosten dienen te vergoeden, waarbij met name kan worden gedacht aan de voorrijkosten 
van het sleepvoertuig en administratieve kosten.  
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C. Artikelsgewijze toelichting 

 
Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening 
terugkomt. De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich. Veelal wordt verwezen naar 
definities uit bestaande wetgeving.  
 
Onderdeel d. Voertuig 
Het begrip ‘voertuig’, zoals in artikel 1, onder al RVV 1990 is omschreven, is ruim. Hieronder vallen 
niet alleen motorvoertuigen, maar ook fietsen en bromfietsen, invalidenvoertuigen, trams en wagens. 
Al deze voertuigen vallen derhalve onder de werking van deze wegsleepverordening. Ook in de 
Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008 (APV) is een bepaling opgenomen over de 
verwijdering van fietsen en bromfietsen van de openbare weg (zie artikel 5.1.11). Deze bepaling is 
aanvullend op wat de wegenverkeerswetgeving beoogt te regelen. In artikel 5.1.11 van de APV spelen 
namelijk andere belangen (motieven) een rol, zoals de openbare orde en veiligheid, het uiterlijk 
aanzien en de openbare gezondheid.  
 
Onderdeel e. Motorrijtuig 
Het begrip ‘motorrijtuig’ is apart omschreven omdat artikel 5 van deze verordening alleen betrekking 
heeft op dit soort voertuigen. 
 
Artikel 2  Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden  
  verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het 
  vrijhouden van wegen en weggedeelten 
Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen 
en weggedeelten binnen de gemeenten aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 
van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten. 
 
Zoals hiervoor in het algemene deel van de toelichting is gememoreerd, is de bevoegdheid tot het 
wegslepen van voertuigen in de wet zelf geregeld. Voor het wegslepen van voertuigen in het belang 
van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer hoeven geen wegen en weggedeelten te 
worden aangewezen. Van deze bevoegdheid kan op alle wegen en weggedeelten binnen de 
gemeente gebruik worden gemaakt. Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van het 
vrijhouden van wegen en weggedeelten kunnen op grond van artikel 170, eerste lid, aanhef en onder 
c, en artikel 173, tweede lid, aanhef en onder c WVW 1994 bij gemeentelijke verordening wegen en 
weggedeelten worden aangewezen. In artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen is nader 
aangegeven om welke soorten van wegen en weggedeelten het kan gaan, zoals onder andere 
gehandicaptenparkeerplaatsen, taxistandplaatsen, laad- en loshavens, parkeerplaatsen voor 
vergunninghouders, voetgangersgebieden en dergelijke.  
 
Voor de volledigheid wordt nog eens opgemerkt dat een parkeerovertreding, zoals in deze bepaling 
bedoeld, op zich niet zonder meer voldoende is om over te gaan tot het wegslepen en  in bewaring 
stellen van een voertuig. Per geval zal tevens moeten worden beoordeeld of de specifieke 
parkeerovertreding het wegslepen en in bewaring stellen van het desbetreffende voertuig ook 
rechtvaardigt. Indien bijvoorbeeld een voertuig midden in de nacht op een laad- en loshaven wordt 
geparkeerd terwijl alle winkels en bedrijven dicht zijn, zal het normaal gesproken niet weggesleept 
mogen worden.  
 
Artikel 3  Plaats bewaring voertuigen en openingstijden 
De inhoud van deze bepaling spreekt voor zich. Vanwege de redactie van artikel 173, tweede lid 
WVW 1994 moet(en) de plaats(en) van bewaring van voertuigen door de gemeenteraad worden 
aangewezen. Delegatie aan het college is overigens niet mogelijk. In onvoorziene omstandigheden is 
het denkbaar dat de burgemeester op grond van zijn bijzondere bevoegdheden ter handhaving van de 
openbare orde tijdelijk ook andere terreinen aanwijst als plaats van bewaring van voertuigen.  
De openingstijden kunnen wel nader door het college worden vastgesteld omdat ze niet expliciet 
genoemd zijn in artikel 173 WVW 1994. Hier is gekozen voor opname van de openingstijden in de 
verordening zelf. Het voordeel hiervan is dat alle relevante informatie geclusterd wordt en een 
belanghebbende burger niet elders hoeft te zoeken naar de openingstijden. Enig nadeel is dat als de 
openingstijden wijzigen er een wijzigingsbesluit moet worden genomen door de raad.  
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Artikel 4  Kosten overbrengen en bewaren voertuigen 
In artikel 13 tot en met 15 van het Besluit wegslepen van voertuigen is geregeld welke soorten van 
kosten die verbonden zijn aan het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, in rekening 
kunnen worden gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om personele en materiële kosten die direct 
verband houden met het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, maar ook om kosten die 
verbonden zijn aan bekendmaking van beschikkingen, verkoop, eigendoms-overdracht om niet of 
vernietiging van voertuigen, inclusief de taxatie van deze voertuigen, renteverlies, WA-verzekering en 
dergelijke. 
 
In de onderhavige regeling worden de bedragen vermeld zodat het voor iedereen inzichtelijk is op 
welke wijze de kosten worden berekend. In het derde lid van deze bepaling, waarin de kosten van 
bewaren en afgeven van voertuigen worden geregeld, wordt het begrip ‘etmaal’ gebruikt. Het etmaal, 
zoals hier bedoeld, begint op het moment van in bewaring nemen van een voertuig en eindigt 24 uur 
later.  
 
Wat betreft de wijze van betalen, administreren en bewaren als bedoeld in het zevende lid wordt 
verwezen naar de vigerende Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen 
gemeente Helmond.  
 
Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van   
 gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het   
 ontbreken  van een (geldig) kenteken 
Naast de in artikel 170, eerste lid WVW 1994 bedoelde gevallen zijn in deze wet nog twee gevallen 
genoemd, waarin het noodzakelijk kan zijn om een voertuig te laten wegslepen en in bewaring te laten 
stellen. Achtereenvolgens wordt hier gedoeld op: 

• het niet afgeven van zijn rijbewijs, wanneer dit is ingevorderd, omdat iemand zijn motorrijtuig heeft 
bestuurd terwijl hij onder invloed was van drogerende stoffen of alcohol en dergelijke (zie artikel 
130 en 164 WVW 1994);  

• de situatie dat een motorrijtuig niet beschikt over een (geldig) kenteken, terwijl de eigenaar of 
houder van dat motorrijtuig niet direct te achterhalen is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan voertuigwrakken die geen kenteken meer hebben of aan situaties dat er sprake kan zijn van 
het ‘knoeien’ met kentekens in geval van autodiefstal.  

 
Wanneer in dit soort gevallen een voertuig moet worden weggesleept en in bewaring genomen, is er 
geen sprake van uitoefening van bestuursdwang. Artikel 170, eerste lid WVW 1994, waarin de 
bestuursdwangbevoegdheid is geregeld, is dan ook niet van toepassing verklaard in de genoemde 
gevallen. In feite gaat het om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht 
voorkomt.  
Wel heeft de wetgever voor deze gevallen diverse bepalingen uit hoofdstuk X. Bestuursdwang van de 
WVW 1994 (artikel 170 e.v.) van overeenkomstige toepassing verklaard.  
 
Artikel 6 Nadere regels 
Deze bepaling spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.   
 
Artikel 7 Inwerkingtreding 
Deze bepaling spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting. 
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Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 

 
   
Onderwerp : Verordening parkeerbelastingen Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 

 

Aan de gemeenteraad, 

De tarieven voor straatparkeren en vergunningen worden normaliter om de 2 jaren geïndexeerd met het 

inflatiecorrectiepercentage om werkbare tarieven te houden. Dat is vorig jaar gebeurd, daarom blijven deze 

tarieven dit jaar gelijk. 

 

Door de efficiëntere controles met de scanauto wordt het tarief voor 2022 met € 8,50 verlaagd naar € 56,00. 

In de Paragraaf lokale heffingen is een onderbouwing van de kosten voor de parkeercontroles opgenomen, 

waaruit blijkt dat het huidige tarief gerechtvaardigd is. 

 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de tekst bij programma 11. 

 

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaande conceptverordening. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Helmond, 

de burgemeester    de secretaris 

 

 

 

 

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 
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Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 
De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 225 van de Gemeentewet 
en de Verordening Parkeren Helmond 2010; 
 
 
besluit:  

vast te stellen de Verordening parkeerbelastingen Helmond 2022; 

 
 

Artikel 1. Definities 

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een 

overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan 
een huishouden; 

b. centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Helmond een overeenkomst heeft 
gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten 
op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of een ander communicatiemiddel; 

c. houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld 
in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven; 

d. motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, 
zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990; 

e. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale 
computer en hetgeen naar maatschappelijke opvattingen overigens onder parkeerapparatuur wordt 
verstaan; 

f. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan 
gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen 
dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar 
verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een 
wettelijk voorschrift is verboden; 

g. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond. 
 

Artikel 2. Belastbaar feit 

Onder de naam ‘parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven: 
a. Een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening 

in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze; 
b. Een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een 

voertuig op een in die vergunning aangegeven plaats en wijze. 
 

Artikel 3. Belastingplicht 

1. De belasting bedoeld in artikel 2 onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft 
geparkeerd. 

2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: 
a. Degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen 

voldoen; 
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b. Zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de 
houder van het voertuig, met dien verstande dat: 
1. als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit 

blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig 
was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft 
geparkeerd; 

2. als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt 
aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd. 

3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het 
tweede lid, onderdeel b als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze 
aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig gebruik 
heeft gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. 

4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft 
aangevraagd. 

 

Artikel 4. Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak 

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening 
behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel. 
 

Artikel 5. Wijze van heffing 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als 
voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de 
parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde 
voorschriften. 

2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. 
3. Bij de voldoening op aangifte moet het kenteken van het motorvoertuig waarmee wordt geparkeerd of 

waarvoor de vergunning geldt worden opgegeven. 
 

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het 
bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een 
mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer. 

2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt 
verleend. 

 

Artikel 7. Termijnen van betaling 

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de 
aanvang van het parkeren. 

2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden 
betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het in werking 
stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of ander 
communicatiemiddel inloggen op een centrale computer. 

3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het 
tijdstip waarop de vergunning wordt verleend. 

4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. 
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Artikel 8. Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen 

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in 
artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college bij openbaar te 
maken besluit. 
 
 

Artikel 9. Ontheffing, teruggaaf 

1. Behoudens het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel bestaat geen recht op teruggaaf van de 
belasting. 

2. Als voor een vergunning parkeergeld is voldaan voor een tijdvak van langer dan één kalendermaand en 
die vergunning als gevolg van verhuizing, ziekte, overlijden, bedrijfsopheffing of bedrijfsstaking vóór het 
verstrijken van dat tijdvak wordt ingetrokken, wordt op verzoek ontheffing van parkeergeld verleend over 
het aantal nog niet aangevangen volle kalendermaanden van dat tijdvak. 

3. Als een vergunninghouder, die parkeergeld heeft voldaan, als gevolg van door of met medewerking van 
het gemeentebestuur getroffen maatregel, anders dan die bedoelde in het tweede lid, gedurende een of 
meer in dat tijdvak vallende kalendermaanden niet kan parkeren op een parkeerplaats, waarop zijn 
vergunning betrekking heeft, wordt op verzoek ontheffing van parkeergeld verleend over het aantal nog 
niet aangevangen volle kalendermaanden gedurende welke de vergunninghouder niet heeft kunnen 
parkeren. 

 

Artikel 10. Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling 

1. Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, 
onderdeel a, kan aan het voertuig ook een wielklem worden aangebracht. 

2. Het college wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de 
wielklem wordt toegepast. 

3. Indien na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het voertuig naar een in artikel 3, 
eerste lid van de vigerende Verordening wegslepen voertuigen Helmond aangewezen plaats worden 
overgebracht en in bewaring worden gesteld. 

 

Artikel 11. Kosten 

1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen 
€ 56,00. 

2. De kosten van het aanbrengen en het verwijderen van de wielklem bedragen € 50,--. 
3. De kosten voor de overbrenging en bewaring zijn vastgelegd in de vigerende Verordening wegslepen 

voertuigen Helmond. 
4. Het bedrag van de ingevolge het tweede en derde lid in rekening te brengen kosten wordt bij voor bezwaar 

vatbare beschikking vastgesteld. 
 

Artikel 12. Kwijtschelding 

Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend. 
 

Artikel 13. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht 

De 'Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2021' vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020, wordt 
ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede 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. 
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Artikel 14. Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter   de griffier
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Tarieventabel behorende bij de "Verordening parkeerbelastingen Helmond 2022" 
 
De tarieven bedragen vanaf 1 januari 2022: 
 
 
I voor het parkeren van motorvoertuigen als bedoeld in artikel 2, op de in het vigerende 

Uitvoeringsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Helmond aangewezen 
parkeerplaatsen: 

 
1. in de tariefklasse 1: 

per uur  €    2,20 
 

2. in de tariefklasse 2: 
a. per uur  €    2,20 
b. per maand met een vergunning  €  77,50 
 

3. in de tariefklasse 3: 
per uur  €    2,20 
 

4. in de tariefklasse 4: 
a. per uur  €    2,20 
b. per maand met een vergunning  €  77,50 
 

5. in de tariefklasse 5: 
a. per uur  €    2,20 
c. met een maximum per etmaal van  €    3,30 
d. per maand met een vergunning  €  77,50 
 
 

6. Gehandicaptenparkeerplaatsen 
Op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen die gelegen zijn op parkeerterreinen behorende tot 
de tariefklassen 1 t/m 5 geldt dat met een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor het daar 
geldende uurtarief dubbel zo lang mag worden geparkeerd.  

 
7. algemene parkeervergunning 

In uitzonderlijke gevallen, waarbij sprake is van aantoonbaar belang, kan het college van B&W 
een algemene parkeervergunning verstrekken, geldig op alle betaald parkeerplaatsen, met 
uitzondering van parkeergarages. Tarief per maand € 94,30 

 
 
II De tarieven voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onder b, op de in de 

vergunning aangegeven plaats en wijze bedragen per maand: 
 
Parkeervergunningen voor bewoners: 
- Centrum: vergunning € 13,00; 
- Rand: vergunning € 13,00; 
- Overig: vergunning € 4,30; 

Parkeervergunningen voor zakelijke belanghebbenden: 

- Centrum: vergunning € 77,50; 
- Rand: vergunning € 77,50; 
- Overig: vergunning € 13,00; 

 
 
Kaart gebiedsindeling Centrum – Rand - Overig 
 
Voor adressen binnen de op deze kaart aangegeven gebieden Centrum – Rand – Overig gelden de in 
deze verordening aangegeven tarieven voor een parkeervergunning. 
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III Indien over de tarieven bedoeld in deze tarieventabel omzetbelasting is verschuldigd, worden 

deze verhoogd met het daarvoor geldende wettelijke percentage. 
 
 
 
Behorende bij raadsbesluit van 9 november 2021. 
 
Mij bekend, 
de raadsgriffier 
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Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 

 
   
Onderwerp : Tarieven parkeergarages Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 

 

Aan de gemeenteraad, 

 

De tarieven voor de parkeergarages zijn privaatrechtelijke tarieven. Voor de vaststelling van privaatrechtelijke 

tarieven is het college van burgemeester en wethouders bevoegd. 

 

Dit wordt vastgelegd in bijgaand Besluit tarieven parkeergarages Helmond 2022. 

Dit besluit wordt, gelijktijdig met de Belastingverordeningen, bekend gemaakt in het gemeenteblad. 

 

 

 

Dit collegebesluit wordt u ter kennisname voorgelegd. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Helmond, 

de burgemeester    de secretaris 

 

 

 

 

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 
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Vergadering  10 november 2020 Gemeenteraad 

 

De raad van de gemeente Helmond;  

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 

 

 

besluit:  

kennis te nemen van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Besluit 

tarieven parkeergarages Helmond 2022. 

 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 

 

De raad voornoemd, 

de voorzitter   de griffier 
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Collegebesluit 

Vergadering 28 september 2021 B & W 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, 

 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 

 

Besluit: 

Vast te stellen het Besluit tarieven parkeergarages Helmond 2022. 

 

 

Artikel 1. Tarieven parkeergarages 

De tarieven voor parkeergarages (exclusief BTW) zijn als volgt vastgesteld: 

 

II Voor parkeergarages Boscotondo, City en Doorneind bedraagt het tarief: 
a. per uur parkeren,  € 1,8182 
b. met een maximum per etmaal van  € 11,0744 
c. verloren kaart  
Indien een automobilist zijn/haar parkeerkaart niet meer heeft dan wordt het volledige etmaal tarief 
in rekening gebracht  
d. per maand per plaats met een garagegebonden abonnement (1)  
geldig op ma t/m vr van 7.30 tot 19.00 uur   € 50,0000 
e. per maand per plaats met een garagegebonden abonnement (1) 
geldig tijdens alle openingstijden van de garage € 57,8512 
 
(1) Hiertoe behoren ook de groepskaarten: bij een afname van minimaal 10 parkeerplaatsen 
kunnen maximaal twee maal zoveel toegangspasjes worden verkregen. 
 

III In afwijking tot het bepaalde onder I bedraagt het tarief voor leden van “Parkeren Helmond”: 
a. Per uur parkeren  € 1,3388 
b. Tijdens winkeltijden op maandag tot en met donderdag is het 2e uur parkeren gratis. 
c. Avondtarief: buiten winkeltijden op alle dagen vanaf het 2e uur (tot de volgende ochtend  
      08.00 uur) gratis. 
 

IV voor parkeergarage Doorneind / 24-uurs gedeelte: 
De tarieven voor een parkeerabonnement op de daarin aangegeven plaats en wijze bedragen: 
1 abonnement voor bewoners per maand  € 32,2314 
2 abonnement voor zakelijk belanghebbenden per maand € 66,9421 
 

V voor parkeergarage ‘t Cour: 
De tarieven voor een parkeerabonnement op de daarin aangegeven plaats en wijze bedragen: 
a. per maand per plaats met een abonnement voor bewoners 
geldig 24 uur per dag  € 28,9256 
b. per maand per plaats met een abonnement voor zakelijk belanghebbenden 
geldig 24 uur per dag  € 53,7190 
 

VI (vervallen) 
 

VII (vervallen) 
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VIII De kosten voor opening van parkeergarages en fietsenstallingen na sluitingstijd, de zgn. ‘nood’-
openingen t.b.v. abonnementhouders en kortparkeerders bedragen : € 42,9752 

 
 

Artikel 2. Intrekkingsbepaling en inwerkingtreding 

1. Het besluit "Tarieven parkeergarages Helmond 2021", vastgesteld bij B&W-besluit van 29 
september 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022. 

 

 

Besloten in de vergadering van 28 september 2021. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Helmond, 

de burgemeester     de secretaris 

 

 

 

 

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel  H. J. de Ruiter 
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Toelichting Besluit tarieven parkeergarages Helmond 2022 
 

De genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Omdat de in dit besluit genoemde locaties niet openbaar 

zijn in de zin van de wegenwet, kunnen alleen privaatrechtelijke tarieven worden geheven. Hiervoor is 

de gemeente BTW-plichtig. Dit geldt zowel voor de kortparkeertarieven als de abonnementen. Het 

BTW-tarief is vanaf 1 oktober 2012 vastgesteld op 21%.  

 

Voor 2022 zijn de tarieven niet geïndexeerd volgens de twee-jaarlijkse indexatieronde, gelijk met de 

tarieven parkeerbelastingen, omdat die ronde vorig jaar al is uitgevoerd. Voor de volledigheid zijn ze 

toch meegenomen en integraal opgenomen bij het boekwerk “Belastingverordeningen en tarieven”. 
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Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 

 
   
Onderwerp : Besluit privaatrechtelijke tarieven Helmond 2022 

  

B&W vergadering : 28 september 2021 

Dienst / afdeling : FIN.FBB 

   

 

 

Aan de gemeenteraad, 

 

Met ingang van het jaar 2018 worden de privaatrechtelijke tarieven, die de gemeente Helmond hanteert zoveel 

mogelijk vastgelegd in een verzamelbesluit. Voor de vaststelling van privaatrechtelijke tarieven is het college 

van burgemeester en wethouders bevoegd. 

 

Dit wordt vastgelegd in bijgaand “Besluit privaatrechtelijke tarieven Helmond 2022”. 

Dit besluit wordt gelijktijdig met de belastingverordeningen bekend gemaakt. 

 

Dit collegebesluit wordt u ter kennisname voorgelegd. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Helmond, 

de burgemeester    de secretaris 

 

 

 

 

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 
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Raadsbesluit  72O 

Vergadering  9 november 2021 Gemeenteraad 

 

De raad van de gemeente Helmond;  

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 

 

 

besluit:  

kennis te nemen van de door het college van Burgemeester en Wethouders vastgestelde “Besluit 

privaatrechtelijke tarieven Helmond 2022”. 

 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. 

 

De raad voornoemd, 

de voorzitter   de griffier 
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Collegebesluit 

Vergadering 28 september 2021 B & W 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en artikel 160 van die wet in het bijzonder; 

 

Besluit: 

vast te stellen het Besluit privaatrechtelijke tarieven Helmond 2022. 

 

De privaatrechtelijke tarieven worden als volgt vastgesteld: 

 

Besluit privaatrechtelijke tarieven Helmond 2022 

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. kledingbank: Liefdadigheidsinstelling die textiel inzamelt, veelal via containers, om die vervolgens 
gratis uit te geven aan particuliere eindgebruikers. 

b. charitatieve instelling: Organisaties die textiel inzamelen en de opbrengsten van de verkoop van die 
textiel ten goede laten komen aan een statutaire liefdadigheidsdoelstelling. 

c. kringloopcentra: Organisaties die zich richt op het inzamelen van diverse gebruiksgoederen, om die 
vervolgens voor een niet commercieel tarief aan te bieden aan particuliere eindgebruikers; 

d. commerciële partijen: Organisaties die o.a. textiel inzamelen om die vervolgens met een 
winstoogmerk te vervreemden. 

 

 

Artikel 2. Tarieven 

De volgende tarieven worden vastgesteld: 

 

A. Tarieven ingezameld textiel 

 

IX Via aanbesteding: 
a openbaar en particulier terrein  Marktwaarde 

 

X Via verkooppunten op particulier terrein: 
a Kledingbank    € 0,20 
b.  Charitatieve instelling    € 0,25 
c.  Kringloopcentra    € 0,25 
d.  Commerciële partij    € 0,50 
e organisaties met een eigen container   € 0,05 extra 
   op de bij a t/m d genoemde tarieven 
 

XI Op de verkoopfactuur aan ondernemers moet worden opgenomen: ‘BTW verlegd’. Op de 
verkoopfactuur aan een niet-ondernemer wordt 21% BTW in rekening gebracht. 

 
 
 
 

B.  

I. Straatwerktarieven 
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Activiteit Verrekeneenheid Tarief 

A. Bedrijf verricht straatwerk en onderhoudt      

  * degeneratievergoeding per m² € 3,08 

B. Bedrijf verricht straatwerk en gemeente onderhoudt     

  * tegels per m² € 14,60 

  * klinkers per m² € 14,60 

C. Gemeente verricht straatwerk en voert onderhoud uit     

  * tegels per m² € 29,94 

  * klinkers per m² € 29,94 

Bij meldingen worden tarieven verhoogd (geen legeskosten)      

tegels en klinkers per m² € 2,74 

Bij herstel straatwerk tegels wordt een minimale sleufbreedte van 0,45 m berekend. 

Bij herstel straatwerk klinkers wordt een minimale sleufbreedte van 0,50 m berekend. 

 

II. Tarieven asfalt en groenherstel   

Activiteit Verrekeneenheid Tarief  

warm asfalt     

oppervlakte per opdracht van < 100 m²   per m² € 385,18 

oppervlakte per opdracht van > 100 m²   per m² € 236,89 

koud en sproei-asfalt     

oppervlakte per opdracht van < 100 m²   per m² € 98,00 

oppervlakte per opdracht van > 100 m²   per m² € 49,35 

plantsoenen en bermen     

berm   per m² € 2,49 

berm (6x maaien)   per m² € 3,79 

gazon   per m² € 7,56 

struiken   per m² € 27,35 

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de normlonen voor grond-,water en 

wegenbouw, gepubliceerd door het C.R.O.W..   
 

III. Toeslagen / extra kosten 

Constatering  Kosten Omschrijving extra werk 

Straatwerk en/of 

opleveringsfoto na 5 

werkdagen, na een 

verzoek, niet of niet 

goed ingevoerd 

als de aannemer na 10 werkdagen, na 

verzoek hiertoe, na nog eens 5 werkdagen 

geen gegevens aanlevert met betrekking tot 

het aantal vierkante meters waaraan is 

gewerkt én/of een foto van het werk, zoals 

voorgeschreven in het handdoek Kabels en 

Leidingen (art. 4.2 2e lid), dan wordt het tarief 

verhoogd met  

€ 52,22 De gemeente gaat of laat het 

straatwerk (opnieuw) inmeten en 

maakt hiervan een foto en voert 

dit vervolgens in, in het 

registratiesysteem. 

Openbreking zonder 

melding/ vergunning 

 

Of  

 

Onterechte calamiteit 

Als de aannemer graaft zonder melding of 

vergunning,  

Of als de melding als een calamiteit wordt 

gemeld terwijl deze was te voorzien dan wordt 

het tarief verhoogd met  

€ 62,87 De gemeente maakt een 

incidentele melding aan, gaat of 

laat het straatwerk inmeten en 

maakt hiervan een foto en voert 

dit vervolgens in, in het 

registratiesysteem. 
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Voor niets gekomen  Als de gemeente, bij een opleveringsafspraak, 

voor niets komt, omdat de aannemer niet ter 

plekke is, dan wordt het tarief verhoogd met 

€ 31,43 Er moet een nieuwe afspraak 

gemaakt worden voor de 

oplevering. De onnodig gemaakte 

kosten worden doorbelast. 

Te late melding Als de aannemer minder dan 5 werkdagen 

voor het werk doet, zoals voorgeschreven in 

het handdoek Kabels en Leidingen  (art. 4.2 1e 

lid), dan kan het tarief worden verhoogd met 

€ 31,43 Als de gemeente geen tijd meer 

krijgt de melding te beoordelen, 

kan de aannemer starten 

vooraleer er een goedkeuring is. 

De gemeente moet naar het werk 

gaan kijken of het alsnog kan 

worden goedgekeurd. 

Onbehoorlijke 

oplevering 

als de aannemer, ondanks verzoek hiertoe, na 

10 werkdagen het straatwerk alsnog 

onbehoorlijk oplevert, zoals voorgeschreven in 

het handdoek Kabels en leidingen, dan wordt 

het tarief verhoogd met 

Werkelijk 

gemaakte 

kosten 

De gemeente gaat of laat het 

straatwerk herstellen, inmeten en 

maakt hiervan een foto en voert 

dit vervolgens in, in het 

registratiesysteem. 

Onveilige 

werkzaamheden 

als de aannemer, ondanks verzoek hiertoe, 

nog de regelgeving niet naleeft (VOI, HKL, 

CROW 96b, etc.), dan kan het tarief worden 

verhoogd met 

Werkelijk 

gemaakte 

kosten 

In het geval de gemeente 

maatregelen moet nemen om de 

werkomgeving veilig te maken. 

 

C. Bestrijden en verwijderen graffiti 

Particulieren    

1e reiniging    Voorrijdkosten   per m2  

    €                 35,20   €                37,20  

     

Jaarcontract   per jaar  

  Tussenwoning   €                51,90  

  Hoekwoning   €              103,70  

Bij een verhoogd of verlaagd risico kunnen de tarieven worden bijgesteld naar boven of beneden. 

 

Bedrijven      

1e reiniging    Voorrijdkosten Tarief 

Risicofactor 

  

 

tarief per m2 = 

risicofactor x 

tarief 

  

Glas, Trespa, 

Poedercoat en 

gespoten metaal,  €             35,20   €            37,20  3%  €                1,10  

  

Emaille beton, 

Lexaan, Geverfd hout, 

Metaal gegalvaniseerd  €             35,20   €           37,20  10%  €                3,70  

  Kunststof  €             35,20   €           37,20  20%  €                7,40  

  

Marmer, Graniet, 

Geïmpregneerd hout  €             35,20   €           37,20  30%  €              11,20  

  

Beton, Betonsteen, 

Baksteen, Zandsteen,  €             35,20   €           37,20  40%  €              14,90  
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Geverfd aluminium, 

Damwand. 

  

Natuursteen, Blank 

Hout  €             35,20   €           37,20  50%  €              18,60  

  Zachte kalkzandsteen  €             35,20   €           37,20  60%  €              22,30  

        

Jaarcontract       

  Basisbedrag  10% van de kosten van de totale reiniging  

  Evt. meerkosten  

Gemaakte kosten conform 

tarief 1e    

       reiniging minus basisbedrag    

 

Verenigingen en organisaties     

Jaarcontract     

 tarief per 

woning      

  Woningbouwvereniging  €               7,20   (alleen de 1e woonlaag wordt   

      berekend bij hoogbouw)  

  Vastgoedorganisaties 

 < 100 

woningen  €             20,80     

   

 >= 100 en < 

500  €             14,40     

    >= 500  €               7,20     

        

  

Wijkraden en 

buurtverenigingen 1e reiniging  

afhankelijk van de verontreiniging, gaat in 

onderling overleg.  

    jaarcontract  €                6,20     

        

  Scholen 

Standaard 

vanaf  €           163,90  

 (afhankelijk van grootte 

gebouw)  

        

  

De hier genoemde tarieven zijn op basis van een contract 

voor 3 jaar.     

 

Contracten reeds 

afgesloten     

      Jaarcontract      

  Scholen Dierdonk €              323,00    

   Roc ter AA €              323,00    

        

  Diversen  Voorrijdkosten  per m2  

 vaste 

aanneemsom  

   Elkerliek Ziekenhuis €                34,70   €      36,80    

   Knippenberg college  €                34,70   €      36,80    

   Centrummanagement    €         20.000,00  

        

    uur  gebruikte materialen  

  Interne gemeentelijke afdelingen €                61,30  alle kosten    
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D. Tarieven standplaatsen en kermissen 
Voor 2021 zijn deze vastgesteld in artikel 7 t/m 9 van de Algemene verhuurvoorwaarden 
standplaatsen kermissen Helmond 2021. Deze zijn in te zien via www.helmond.nl. 
 
 
E. Tarieven Nutsvoorzieningen 

 

 Bemeterde elektriciteitskast: 

E.1 Eenmalige aansluitkosten op weekdagen   €  50,50 

E.2 Eenmalige aansluitkosten weekend   €  63,20 

E.3 Verhoogd met variabele kosten per kilowatuur KwH   €    0,45 

 

 Onbemeterde elektriciteitskast: 

E.4 Elektriciteitsaansluiting per dag of deel hiervan op weekdagen   €  55,90 

E.5 Elektriciteitsaansluiting per dag of deel hiervan in het weekend   €  68,60 

 

 Wateraansluiting: 

E.6 Wateraansluiting per dagdeel   €    6,30 

E.7 Wateraansluiting per dag   €  12,60 

 

Aansluiting op lichtmast: 

E.8 Eenmalige aansluitkosten: door aanvrager zelf te regelen   gratis 

E.9 Variabele kosten per kilowattuur (kWh)   €   0,20 

 

Overschrijding gecontracteerde vermogen: 

E.10 Bij een overschrijding van het gecontracteerde vermogen van 80 Ampère worden  

 de bedragen zoals hierboven genoemd onder E.1 t/m E.5 verhoogd met   €  2.500,00 

 

Artikel 3. BTW 

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW. 

Over de tarieven bij B.I en B.II is geen BTW verschuldigd (BLKB 2012 / 175M). 

 

Artikel 4. Inwerkingtreding 

1. Het besluit "Privaatrechtelijke tarieven Helmond 2021", vastgesteld bij B&W-besluit van 29 
september 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022. 

 

 

Besloten in de vergadering van 28 september 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van Helmond, 

de burgemeester    de secretaris 

 

 

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H. J. de Ruiter 


