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Grondslagen 

1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v. 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 

1. Geen.  

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 

Datum 
inwerking-
treding 

Terug-
werkende 
kracht 

Betreft Ontstaansbron:  
datum ondertekening; 
bron bekendmaking 

Inwerkingtreding: 
datum ondertekening; 
bron bekendmaking 

Voorstel 
gemeenteraad 

1-1-2013  intrekking 11-12-2012 
Flevopost, 19-12-
2012 

11-12-2012 
Flevopost, 19-12-
2012 

Nr. Z12-244232 

1-1-2012  nieuwe regeling 20-12-2011 
Flevopost, 28-12-
2012 

20-12-2011 
Flevopost, 28-12-
2012 

Nr. B11-176992 
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Het college van de gemeente Lelystad, 
 
overwegende, dat het vaststellen van beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtige 
in keuzesituaties zowel door hem als de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, 
onderdeel b, van de Gemeentewet kan worden gedaan; 
overwegende voorts, dat hij bij zijn laatst genomen besluit de teamleider Geo-informatie en 
Belastingen van de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening en Belastingen heeft aangewezen als: 
 
- de heffingsambtenaar (artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet); 
- de invorderingsambtenaar (artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet); 
- de woz-ambtenaar (artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken). 
 
dat gelet op zijn hiervoor vermeld besluit het in de rede ligt dat de teamleider Geo-informatie en 
Belastingen van de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening en Belasting: 
 

A) beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen in keuzesituaties vaststelt; 
B) beleidsregels voor het aanwijzen van een woz-belanghebbende in keuzesituaties 

vaststelt; 
C) beleidsregels voor de behandeling van pro-forma bezwaarschriften vaststelt; 
D) beleidsregels inzake ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen vaststelt; 
E) beleidsregels inzake het horen vaststelt. 

 
BESLUIT: 
 

A) bijgevoegde beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen in keuzesituaties 
vast te stellen; 

B) bijgevoegde beleidsregels voor het aanwijzen van een woz-belanghebbende in 
keuzesituaties vast te stellen; 

C) bijgevoegde beleidsregels voor de behandeling van pro-forma bezwaarschriften vast te 
stellen; 

D) bijgevoegde beleidsregels inzake ambtshalve vermindering van gemeentelijke 
belastingen vast te stellen; 

E) bijgevoegde beleidsregels inzake het horen vast te stellen. 
 
 
Zijn besluit van 15 december 2009 tot vaststelling van de bovenstaande beleidsregels in te 
trekken. 
 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012. 
 
Lelystad, 20 december 2011. 
 
Het college van de gemeente Lelystad, 
 
de secretaris,      de burgemeester, 
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Beleidsregels voor de behandeling van pro-forma bezwaarschriften 
 
1. Indien bij ontvangst van een bezwaarschrift tegen een aanslagbiljet voor gemeentelijke 

belastingen blijkt dat dit bezwaarschrift niet of onvoldoende is gemotiveerd, verzoekt aan de 
teamleider Geo-informatie en Belastingen van de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening en 
Belastingen belanghebbende om dit verzuim binnen vier weken te herstellen. 

2. Indien belanghebbende niet binnen de onder 1 genoemde termijn aan zijn motiveringsplicht 
voldoet ontvangt deze binnen een week een herinnering om alsnog binnen twee weken het 
ingediende bezwaarschrift te motiveren. In deze herinnering wijst de teamleider Geo-
informatie en Belastingen van de afdeling Ruimtelijke Dienstverlening en Belastingen tevens 
op een mogelijke ongegrondverklaring bij niet voldoen aan de motiveringsplicht. 

3. Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het 
bepaalde in de onderdelen 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 
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Geconsolideerde tekst van de regeling 
[Onderstaande tekst heeft een louter illustratieve functie] 

Artikel 1 

{Tekst van artikel 1}  

Artikel 2 

{Tekst van artikel 2} 

Artikel 3 

{Tekst van artikel 3}  

Artikel 4 

{Tekst van artikel 4} 

Artikel 5 

{Tekst van artikel 5} 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente {gemeente}, gehouden op 
{datum}, 
 
 
de secretaris 
 
{naam secretaris} 
de voorzitter 
 
{naam voorzitter} 


