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Samenvatting
De raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft in zijn vergadering van 3 juli 2018 een 
motie aangenomen over de forensenbelasting (zie bijlage). Dit naar aanleiding van het in de 
Voorjaarsrapportage 2018 opgenomen uitgangspunt voor de Programmabegroting 2019- 
2022 van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, dat de te heffen belastingsoorten van de 
huidige gemeente Haarlemmermeer, ook de belastingsoorten zijn die in de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer geheven gaan worden.
Dit uitgangspunt betekent dat de forensenbelasting, die nu in de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude wordt geheven, komt te vervallen.

Met de motie vraagt de raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan ons om de 
afschaffing van de forensenbelasting te heroverwegen. Dit omdat de forensenbelasting, 
naast het genereren van inkomsten, ook gebruikt wordt om permanente bewoning van 
recreatiewoningen tegen te gaan.

Het met de voorjaarsrapportage vastgestelde uitgangspunt is onder andere gebaseerd op de 
tekst van het bestuurlijk convenant van 6 oktober 2016 (2016.0050583), waarin is gesteld 
dat de huidige belastingdruk van Haarlemmermeer uitgangspunt is voor de belastingdruk in 
de nieuwe gemeente. Het handhaven van de forensenbelasting zou een verzwaring van de 
belastingdruk betekenen. Verder zijn wij van mening dat het gebruik van de 
forensenbelasting als middel om de permanente bewoning van recreatiewoningen tegen te 
gaan, een oneigenlijk gebruik is van deze belasting. De forensenbelasting is een algemeen 
dekkingsmiddel. Voor het tegen gaan van permanente bewoning zijn andere middelen 
beschikbaar.

Wij handhaven het uitgangspunt dat de belastingen die de huidige gemeente 
Haarlemmermeer kent, ook geheven gaan worden in de nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer. Daarmee komt de forensenbelasting te vervallen.

Inleiding
In de Voorjaarsrapportage 2018 zijn de uitgangspunten van de harmonisatie van de 
heffingen in verband met de samenvoeging per 1 januari 2019 opgenomen. Naar aanleiding 
van deze uitgangspunten, heeft de raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude een motie 
aangenomen. Via deze motie heeft het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude de 
opdracht gekregen om een verzoek tot heroverweging van de afschaffing van de 
forensenbelasting aan ons over te brengen.
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Context
Met de Voorjaarsrapportage 2018 zijn de uitgangspunten voor de harmonisatie van de 
heffingen per 1 januari 2019 vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn:
• met ingang van 1 januari 2019 is er sprake van uniforme belastingverordeningen voor het 

gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer;
• de te heffen belastingsoorten van de huidige gemeente Haarlemmermeer, zijn de 

belastingsoorten die in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer geheven gaan worden;
• voor de bepaling van de belastingopbrengsten en de belastingtarieven 2019 zijn de 

huidige belastingopbrengsten en tariefstructuur van de huidige gemeente 
Haarlemmermeer leidend.

De raad van Haarlemmermeer heeft met deze uitgangspunten ingestemd. Ook de raad van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft ingestemd met de uitgangspunten, maar naar 
aanleiding daarvan wel een motie inzake de forensenbelasting aangenomen. De strekking 
van deze motie is, dat het huidige bestuur van de gemeente Haarlemmermeer wordt 
verzocht de afschaffing van de forensenbelasting te heroverwegen. Dit omdat de 
forensenbelasting, naast inkomsten, ook wordt gebruikt tegen permanente bewoning van 
recreatiewoningen.

Met het wegvallen van de inkomsten uit de forensenbelasting, raming € 20.500, is in het 
vastgestelde meerjarenbeeld rekening gehouden. Op het totaal van de begroting van de 
nieuwe gemeente Haarlemmermeer gaat het om een relatief klein bedrag. Omdat de huidige 
Haarlemmermeer geen vakantieparken kent, zou in stand houding van deze belasting voor 
de nieuwe gemeente Haarlemmermeer geen meeropbrengst geven. Verder zou het in stand 
houden van de forensenbelasting betekenen, dat onze uitvoeringsorganisatie Cocensus, 
alleen voor Haarlemmermeer deze belasting moet heffen en innen. Dit leidt 
verhoudingsgewijs tot hoge perceptiekosten.

Probleemstelling
Uit de motie van de raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude valt op te maken, dat het 
verzoek tot heroverweging van de afschaffing van de forensenbelasting, vooral is ingegeven 
uit de stelling dat de forensenbelasting ook wordt gebruikt tegen permanente bewoning van 
recreatiewoningen.
Daarmee ligt het probleem bij de handhaving op illegale permanente bewoning van 
recreatiewoningen.

Oplossingen
Voor het voorkomen van permanente bewoning van recreatiewoningen is de 
forensenbelasting een oneigenlijk instrument. In het bestemmingsplan Buitengebied van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude is vastgelegd dat permanente bewoning van 
recreatiewoningen niet is toegestaan. Dit bestemmingsplan blijft ook na 1 januari 2019 van 
kracht. Met het instrument handhaving heeft de gemeente een adequate mogelijkheid om de 
met de bestemming strijdige situaties van permanente bewoning van recreatiewoningen te 
beëindigen. Het is aan het college en de gemeenteraad van de nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer om te bepalen welke prioriteit gegeven moet worden aan toezicht op en 
handhaving van het beleid dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet is 
toegestaan.
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Middelen
Aan de uitvoering van deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen 
kosten verbonden.

Participatie en Communicatie
Ons standpunt wordt via een brief aan het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
aan hen kenbaar gemaakt.

Gevolgen voor herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
(preventief toezicht/beleidsharmonisatie)
De afschaffing van de forensbelasting betreft de uitwerking van artikel 17 van het Bestuurlijk 
convenant d.d. 6 oktober 2017 (2016.0050583). Via de vaststelling van de 
Voorjaarsrapportage 2018 zijn de uitgangspunten voor de harmonisatie van de heffingen 
nader uitgewerkt en vastgesteld door de beide gemeenteraden.
De beslispunten van dit voorstel vallen niet onder het preventief toezicht in het kader van de 
samenvoeging, omdat met de financiële gevolgen rekening is gehouden in het 
meerjarenbeeld 2019-2022.

Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. het voornemen de forensenbelasting per 1 januari 2019 af te schaffen te handhaven;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen,

Bijlage(n)

• Brief d.d. 25 juli college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude
• Conceptbrief reactie college Haarlemmermeer
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Geacht college,

De raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft in zijn vergadering van 3 juli 2018 
een motie aangenomen over de forensenbelasting. Dit naar aanleiding van het in de 
Voorjaarsrapportage 2018 opgenomen uitgangspunt voor de Programmabegroting 2019- 
2022 van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, dat de te heffen belastingsoorten van 
de huidige gemeente Haarlemmermeer, ook de belastingsoorten zijn die in de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer geheven gaan worden.
Dit uitgangspunt betekent dat de forensenbelasting, die nu in de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt geheven, komt te vervallen.

Met de motie heeft de raad ons gevraagd aan u een verzoek tot heroverweging van het 
afschaffen van de forensenbelasting over te brengen. Dit met name omdat de 
forensenbelasting, naast het genereren van inkomsten, ook gebruikt wordt tegen 
permanente bewoning van recreatiewoningen. Als bijlage treft u de betreffende motie 
aan.

Gezien het bovenstaande verzoeken wij u de afschaffing van de forensenbelasting te 
heroverwegen.
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Aan de Raad

De gemeenteraad van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude in vergadering bijeen 
op 3 juli 2018

Overwegende dat:

• In het kader van de fusie met de gemeente Haarlemmermeer per 1-1-2019 tot de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer er een beleidsharmonisatie plaats vindt waarbij de huidige 
gemeente Haarlemmermeer leidend is

Constateert dat:

• De huidige forensenbelasting welke in Haarlemmerliede & Spaarnwoude van toepassing is
• Waarbij mede de verordening mbt recreatiewoningen van toepassing is
• Naast inkomsten voor de gemeente ook wordt gebruikt tegen permanente bewoning van 

recreatiewoningen
• In het licht van de harmonisatie gaat verdwijnen

Spreekt uit dat:

• De recreatiewoningen binnen de huidige grenzen van de gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude per 1-1-2019 binnen de grenzen van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer 
liggen



Draagt het college op :

• Het verzoek tot heroverweging over te brengen aan het huidige bestuur van de gemeente 
Haarlemmermeer

• Het verzoek tot heroverweging mee te geven aan de toekomstige gemeenteraad van de 
nieuwe Haarlemmermeer
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Geacht college,

Met uw brief van 25 juli 2018, kenmerk X.2018.06239, heeft u het verzoek van de 
gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude tot heroverweging van de 
afschaffing van de forensenbelasting per 1 januari 2019 aan ons overgebracht.

Het verzoek van uw gemeenteraad hebben wij besproken in onze vergadering van 11 
september 2018. Ter informatie is de betreffende nota van B&W bij deze brief gevoegd.

Uit de motie maken wij op dat het verzoek tot heroverweging van de afschaffing van de 
forensenbelasting vooral is gelegen in de constatering van de gemeenteraad van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, dat deze belasting ook wordt gebruikt om 
permanente bewoning van recreatiewoningen tegen te gaan. Wij zijn van mening dat dit 
een oneigenlijk gebruik is van het instrument forensenbelasting.

In het bestemmingsplan Buitengebied van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is 
vastgelegd dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet is toegestaan. Dit 
bestemmingsplan blijft ook na 1 januari 2019 van kracht. Met het instrument handhaving 
heeft de gemeente een adequate mogelijkheid om de met de bestemming strijdige 
situaties van permanente bewoning van recreatiewoningen te beëindigen. Het is aan het 
college en de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer om te bepalen 
welke prioriteit gegeven moet worden aan toezicht op en handhaving van het beleid dat 
permanente bewoning van recreatiewoningen niet is toegestaan.



Ons kenmerk 2766512 
Volgvel 2

Daarnaast is de motie niet in lijn met het bij de voorjaarsrapportage vastgestelde 
uitgangspunt, onder andere gebaseerd op de tekst van het bestuurlijk convenant van 6 
oktober 2016 (2016.0050583), waarin is gesteld dat de huidige belastingdruk van 
Haarlemmermeer uitgangspunt is voor de belastingdruk in de nieuwe gemeente. Het 
handhaven van de forensenbelasting zou een verzwaring van de belastingdruk 
betekenen.

Gezien het bovenstaande zien wij geen reden om de afschaffing van de 
forensenbelasting per 1 januari 2019 te heroverwegen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend, __ _
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de burgemeester,

/
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