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Raadsbesluit 

 

 

 

Onderwerp: Belastingverordeningen 2023  

 

De raad van de gemeente Velsen,  

 

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer 108987-2022 van 11 

oktober 2022 

 

Besluit 

1. de volgende verordeningen vast te stellen: 

a. de verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 2023; 

b. de verordening op de heffing en invordering van roerende woon- en bedrijfsruimten 2023; 

c. de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2023; 

d. de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2023; 

e. de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffingen 2023; 

f. de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2023; 

g. de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023; 

h. de verordening op de heffing en invordering van leges 2023; 

i. de verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023; 

j. de verordening op de heffing en invordering van standplaatsgelden 2023; 

k. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023; 

l. de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023; 

m. de verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2023. 

2. deze verordeningen in werking te laten treden per 1 januari 2023. 
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3. de belastingverordeningen 2021 in te trekken met ingang van 1 januari 2023 met dien verstande 

dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten, die zich voor 1 januari 2023 hebben 

voorgedaan. 

4. zich voor te nemen in de tarieventabel van de belastingverordening 2024 voor laagbouw 

woningen een variabel tarief van €2,00 per 60 liter te berekenen en voor hoogbouw woningen een 

variabel tarief van €1,10 per 60 liter te berekenen voor al het volume restafval dat in 2023 door 

deze huishoudens is aangeboden. 

 

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ……………….. 

 

De raad van de gemeente Velsen, 

De griffier,    De voorzitter, 

 

 

R.B. Palstra    F.C. Dales 

 

 

 

 

 

 


