De raad van de gemeente Loppersum;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2018;
gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
"VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING
VAN LIGGELDEN 2019".
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a. vaartuig

:

b. geldigheidsduur :
c.
d.
e.
f.
g.
h.

lengte
zomerseizoen
winterseizoen
dag
week
maand

:
:
:
:
:
:

een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan
wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen en/of
goederen of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam één
geheel uitmakende voorwerpen;
het bij de in deze verordening in artikel 6 vermelde tarief aangegeven
tijdvak waarin het gebruik plaatsvindt;
de grootste lengte van een vaartuig uitgedrukt in meters;
de periode van 1 april tot en met 31 oktober;
de periode van 1 november tot en met 31 maart;
een tijdvak van 24 uur;
een aaneengesloten tijdvak van 7 dagen;
een aangesloten tijdvak van 30 dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik overeenkomstig de
bestemming van de voor de openbare dienst bestemde gemeentelijke haven met toebehoren te
Leermens.
Artikel 3 Belastingplicht
Het recht wordt geheven van degene die gebruik maakt van de in artikel 2 vermelde voorziening, dan
wel de eigenaar van het vaartuig.
Artikel 4 Vrijstellingen
Het recht wordt niet geheven ter zake van de in artikel 2 bedoelde voorzieningen voor:
a. vaartuigen toebehorend aan de politie;
b. kano's of opblaasbare boten;
c. vaartuigen die gebruik maken van de voorziening tussen ‘s morgens 9.00 uur en ‘s namiddags
18.00 uur.

Artikel 5 Maatstaf van heffing
De maatstaf waarnaar het in artikel 2 bedoelde recht wordt geheven is de lengte van het vaartuig.
Artikel 6 Tarief
Het recht bedraagt:
lengtemaat van de
vaartuigen
tot 5 meter
tot 10 meter
meer dan 10 meter

per dag
€ 2,20
€ 3,70
€ 6,65

per week
€ 8,60
€ 13,20
€ 22,05

per maand
€ 26,50
€ 39,90
€ 66,20

per seizoen
€ 106,10
€ 159,10
€ 265,20

Artikel 7 Wijze van heffing
a. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de rechten geheven bij
wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere
schriftuur.
b. Het bedrag wordt in de kennisgeving, nota of andere schriftuur vermeld.
c. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijn.
Artikel 8 Ontstaan van de schuld
De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van het gebruik van de in artikel 2 genoemde
voorziening.
Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van liggelden wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 10 Restitutie
1. Van het recht, dat wordt voldaan naar de geldigheidsduur van een dag, een week of een maand
wordt over gedeelten van die geldigheidsduur geen ontheffing verleend.
2. Van het recht, dat wordt voldaan naar een geldigheidsduur van een zomerseizoen wordt, indien
het gebruik is geëindigd voor het verstrijken van de geldigheidsduur, op schriftelijke aanvraag van
de belastingplichtige, restitutie verleend van de helft van het betaalde bedrag, indien na
beëindiging van het gebruik nog een volle kalenderkwartaal van de gebruiksduur overblijft.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de liggelden.
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Artikel 12 Overgangsrecht
De "Verordening liggelden 2018" van 6 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het
derde lid van artikel 13 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 met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
2. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van
inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang
van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode
plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de rechten in die
periode plaatsvindt.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening Liggelden 2019".

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Loppersum,
gehouden op 5 november 2018, nr. 5.
De raad voornoemd,

Mr. J.W.M. Engels, voorzitter.

R.S. Bosma, griffier.
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