
Burgemeester en wethoudèÍs van zaltbommol,

gelet op artikel 160 , lid 1 onder c , artikel 231, Iid í en lid 2, onder b,c,d en e en artikel 246a van de Gomeeniewet, de arlikelen l, 30 en 31 Wet waardering onroerende
zakèn (WOZ), de Algemene wet inzake rijksbelastjngen (AWR), de lnvorderingswet I990, de Koshnwet invordering rïksbelastingen en de Collec,tievè
Arbeidsvoondaardenregëling/Uitwerkingsovérèenkomst (CAR/UWO) alsmede de Ultvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Zaltbommel, de Uituoeringsregeling
toeristenbelasting Zaltbommel 20í3 en dè UitvoeÍlngsregeling wEbrtoeristenbelasting Zaltbommel en medè gelet op dè Leidraad lnvordering Gemsentelijke Belastingon;

besluiten:
l. dè volgende ambtenaren/externe functionarjssen aan to wÍzon (voor zover van toepassing onder vermelding van hun functiècode )

voor de in dè tabèl genoemdè functiès/bèvoègdhèdenl

Nr.
Wettel'rjke basis Soort bevoegdheid Aangewezen am bten are n/extern e fu nctiona rissen

1 Art.231 ,lid2 onder b GemeenteweU
CAR/UWO
Art.1 lid 2 van de Wet waardering onroerende zaken

Heffingsambtenaar
gemeentetijke belastingen en rechten/leges
incl. parkeerbelastingen
(inspecteur"n)
tevens ambtenaar Wet waardering onroerende
zaken ( zg."WoZ-ambtenaar")

1) Afdelingshoofd Publiekszaken (MGT002) voor wat betreft :

de verordening onroerende-zaakbelastingen 2013; de
verordening belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten 2013; de verordening rioolheffing 2013; de
verordening hondenbelasting 201 3; de verordening
parkee rbelasti ng e n 20 13 ; de verorden i n g toeristenbelasti ng
2A13; de verordening watertoeristenbelasting 2013; de
verordening forensenbelasting 201 3; de legesverordening
2013; de verordening marktgelden 2013; de verordening
precariobelasting 20 1 3;

Afdelingshoofd Bestuur Vergunning en Handhaving
(MGT002) voor wat betreft de legesverordening 2013: voor
zover de betreffende aanvraag voor een vergunning,
verstrekking of dienst door zijn afdelíng in behandeling is
genomen.

Afdelingshoofd Realisatie en Beheer (MGT002) voor wat
betreft de verordening lijkbezorgingsrechten 2013; de
verordening rioolaansluitrechten 2013 en de
legesverordening 2013 ( voor zover de betreffende
aanvraag voor een vergunning, verstrekking of dienst door
z'rjn afdeling in behandeling is genomen ), en de verordening
marktgelden 2013.

2)

3)

2 Art. 231, lid 2 onder c GemeenteweU
CAR/UWO

I nvord erin gsam bte naar
gemeentelijke belastingen en rechten/leges
(ontvanger**)

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Financiën (MGTO02):
voor zover het betreft:
de verordening onroerende-zaakbelastingen 2013; de
verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
2013; de verordening rioolheffïng 2013; de verordening
rioolaansluitrechten 2013; de verordening hondenbelasting
2013; de verordening parkeerbelastingen 2013; de verordening
toeristenbelasting 2A13; de verordening watertoeristenbelasting
2013; de verordening forensenbelasting 2013; de verordening
marktgelden 2013; de legesverordening 2013; de verordening
lijkbezorgingsrechten 2013; de verordening precariobelasting
201 3.

3 Art. 231 , lid 2 onder b GemeenteweU
CAR/UWO

Heffingsambtenaa r
gemeentelijke belastingen voor wat betreft
parkeerbelastingen ( m.u.v. de t'tjdelijke
verqunningen en de kraskaarten)

De directeur P1 On Street B.V. te 's Gravenhage voor zover de
betrefíende aanvraag voor een vergunning, in de zin van de
verordening parkeerbelastingen 2013 door hem in behandeling
is qenomen en de parkeercontroleurs voor zover het betreft het



lspecteur**) vaststeÍlen, oF an, uitreiken en aanbrengen van het
naheffings-sanuragbiljet aan of op het voertuig.

4 Art.231. lid 2 onder c Gemeentewet I nvord erin gsam btenaar
Gemeentelijke belastingen voor wat betreft de
parkeerbelastingen waaronder niet mede wordt
verstaan de tijdelijke vergunningen en de
[<raskaarten.
(ontvanger *")

De directeur P1 On Street B.V. te 's Gravenhage
voor zover de betrefÍende aanvraag voor een vergunning, in de
zin van de verordening parkeerbelastingen 2013 door hem in
behandeling is genomen.

5 Art. 231, lid 2 onder d GemeenteweU
CAR/UWO

De gemeenteambtenaren belast met de heffing
of de invordering van gemeentelijke
belastingen

De afdelingshoofden van Publiekszaken, Bedr'rjfsvoering en
Financiën,Realisatie en Beheer; Bestuur, Vergunning en
Handhaving (allen Íunctiecode MGT002).
Afd. Publiekszaken: kwaliteitsregisseur
belasti n gen (U &O 006) ; i nformqti ebeheerder belastin g en
(U&O004); gegevensbeheerder belastingen(U&O003); de
kwaliteitshandhaver GBA (U&0005); consulent
d ienstve rlen er G BA (DVL006) ; fro ntoffice-medewerkers
Burgerzaken (DVL004) en receptie (DVL002)
respectievelijk informati especi alist di enstverleni ng en
beherend dienstverlener.
De Marktmeester/beheerder openbare ruimte (U&O002).
De Parkeercontroleurs,
De directeur van P1 On Street B.V. te's Gravenhage.
De taxateurs voor zover betrokken bij de vaststelling van de
waarde van de onroerende zaken uit hoofde van de Wet
waardering onroerende zaken.

3
4
5
o

6a Art. 246a Gemeentewet
CAR/UWO
Artikelen 47 ,49 en 50 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
Arïikelen 58 en /60 lnvorderingswet 1990

Ambtenaren tegenover wie mede de
verplichtingen gelden in de artikelen 47,48,49,
50, 51, en 53a van de AWR (ambtenaren
Rijksbelastingdienst**) en in de artikelen 58 en
60 van de lnvorderingswet 1990 dan wel van
toepassing verklaard in de algemene maatregel
van bestuur krachtens art. 246a van de
Gemeentewet

De afdelingshooÍden van Publiekszaken, Bedrijfsvoering en
Financiën,Realisatie en Beheer;Bestuur, Vergunning en
Handhaving (MGTO02);

Afd. Publiekszaken: kwaliteitsregisseur belastingen
(U&O006); informatiebeheerder belastingen (U&O00a);
gegevensbeheerder belastingen (U&O003); de
kwaliteitshandhaver GBA (U&O005); Oe consulent
dienstverlening GBA (DVLO06); frontofíice-medewerkers
Publiekszaken/Burgerzaken (DVL004) en receptie
(DVL0 02) res pectievelij k informatiespecialist
dienstverlening en beherend dienstverlener;

Afd. Bestuur, Vergunning en Handhaving: de Realisatoren
fysieke leefom g evin g teve ns coö rdi n ato r verg unni n g en
(U&O007) en de coördinator handhaving (U&O007);
organisatieontwikkelaar (O&O007) ;

Afd. Realisatie en Beheer: hoofd buitendienst (UN1006) en
de marktmeester/beheerder openbare ruimte (U&O002);

Parkeercontroleurs;
De directeur van P1 On Street B.V. te 's Gravenhage
De taxateurs voor zover betrokken bij de vaststelling van de
waarde van de onroerende zaken uit hoofde van de Wet
waarderin g onroerende zaken;

5.
6.
7.

6b Art.30 en 31 Wet waardering onroerende zal<en Ambtenaren jegens wie mede gelden de
verplichtingen in de artikelen 47,48,49,50 ,51
en 53 a van de AWR dan wel bedoeld of van
toepassing verklaard in de algemene maatregel
van bestuur krachtens art. 31 WOZ
(ambtenaren Riiksbelastinqdienst**)

1) Afdelingshoofd Publiekszaken (MGT002)
2) Kwaliteitsregisseur belastingen (U&O006)
3) lnformatiebeheerder belastingen (U &O004)
4) Gegevensbeheerder belastingen(U&O003).

7 Art. 231, lid 2 onder e GemeenteweU
CAR/UWO

Belasti ngd eu rwaard e r/beteke n aar De aangewezen belastingdeunruaarder Cannock Chase Public
gevestigd te Druten en de door hem aangewezen medewerkers



{ De tussen haakj€€ v€rmoldè termèn wordën gebÍulkt blj d. Belastngdl.nEt

I.
Alle eerderè aanwïzingsbesluilen van 13 december 201 1 in te trekken op de dag dat dit aanwïzingsbesluit in werking treedt, maar te bepalen dat dèze
intrekking geen gevolgen heoft voor de nog lopendè bèlastbare Íeiten en voor bezwaar- en beroepsprocedures.

Ill.Te bèpalen dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op 1 januari 2013 (na bekendmaking ).

zaltbommel, 18 december 2012.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel ,

De secretaris,


