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Samenvatting:
Jaarlijks stelt uw raad de legesverordening vast voor het volgende jaar. Naar aanleiding van de
inwerkingtreding van de Alcoholwet leggen wij u hier een voorstel voor om de legesverordening
tussentijds te wijzigen.
Het gaat om het aanpassen van de grondslag voor de tarieven waar nu nog wordt gesproken over
de Drank- en Horecawet naar de Alcoholwet, zodat deze leges rechtsgeldig geheven kunnen
worden. Daarnaast worden er enkele technische en tekstuele wijzigingen voorgesteld.
Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt om het Besluit van de raad van de gemeente Boekel tot wijziging van de
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021 vast te stellen.
Inleiding/probleemstelling:
Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet in werking getreden. Deze vervangt de Drank- en Horecawet. In
de legesverordening van de gemeente Boekel worden nog leges geheven voor
vergunningaanvragen op grond van de Drank- en Horecawet. Om er zo snel mogelijk voor te
zorgen dat de leges op de juiste grondslag worden geheven, wordt een tussentijdse wijziging van
de legesverordening voorgesteld in plaats van te wachten tot de jaarlijkse vaststelling van een
nieuwe legesverordening in december. Naar aanleiding van deze benodigde tussentijdse wijziging
worden ook enkele technische en tekstuele wijzigingen voorgesteld, mede naar aanleiding van
een wijziging in het Besluit paspoortgelden.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het betreft hier een tussentijdse wijziging van de geldende legesverordening, inclusief
tarieventabel. Het vaststellen van leges is een bevoegdheid van uw raad op grond van 229 van de
Gemeentewet.
Beoogd resultaat:
Beoogd wordt om de huidige legesverordening aan te passen aan de huidige regelgeving, zodat
in het vervolg van 2021 de juiste leges geheven kunnen worden.
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Keuzemogelijkheden:
Uw raad kan besluiten om de legesverordening niet tussentijds te wijzigen. Dit zou tot gevolg
hebben dat er geen leges in rekening gebracht kunnen worden voor vergunningaanvragen op
grond van de Alcoholwet.
Argumenten:
Alcoholwet
Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet in werking getreden. Deze is nagenoeg hetzelfde als de Drank- en
Horecawet. Er zijn een aantal kleine wijzigingen, waar wij als gemeente niet direct mee te maken
hebben en geen actie op hoeven te ondernemen. De vergunningen, die voorheen op basis van de
Drank- en Horecawet werden afgegeven door de gemeente, bestaan nog steeds. Echter, de
grondslag is niet meer de Drank- en Horecawet, maar de Alcoholwet. De tarieventabel bij de
huidige legesverordening verwijst naar aanvragen op basis van de Drank- en Horecawet. Deze
wet bestaat niet meer en daarom kunnen op basis van deze wet ook geen leges meer worden
geheven. Om te voorkomen dat we tot 1 januari 2022 geen leges meer kunnen heffen voor
aanvragen op grond van de Alcoholwet, terwijl we wel kosten maken voor het behandelen van de
aanvraag, is het noodzakelijk om de tarieventabel te wijzigen en overal waar wordt gesproken
over Drank- en Horecawet dit te wijzigen naar Alcoholwet.
Technische wijzigingen
De huidige legesverordening verwijst in artikel 2 lid 1 naar een Nederlandse identiteitskaart als
bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Paspoortwet. Dit laatste artikel zorgt ervoor dat alles wat voor een
reisdocument geldt ook voor de identiteitskaart geldt. Echter, door in de legesverordening zelf te
benoemen dat er leges geheven kunnen worden voor de aanvraag van een identiteitskaart en
reisdocument, is dit meteen duidelijk en is het niet nodig om de koppeling met de Paspoortwet te
maken. Dit vergemakkelijkt het lezen van de legesverordening.
De tarieventabel koppelt de tarieven voor identiteitskaarten en reisdocumenten in onderdeel 1.2.1
aan het Besluit paspoortgelden. Omdat het Besluit paspoortgelden sinds 2 augustus 2021 een
eigen tarief kent voor iemand met een uitreisverbod is lid 2 van artikel 2 niet meer nodig indien
onderdeel 1.2.1 wordt gekoppeld aan het volledige artikel 6 van het Besluit paspoortgelden.
Financiële gevolgen en dekking:
Door het in rekening kunnen brengen van de kostendekkende leges, worden de kosten die
gemoeid zijn met een aanvraag doorberekend aan de aanvrager. Er zijn daarom geen financiële
consequenties, omdat er geen opbrengt is, maar er zijn ook geen extra kosten. Indien het
wijzigingsbesluit niet wordt aangenomen, zou dit tot extra kosten kunnen leiden indien er wel een
aanvraag voor de betreffende dienst wordt gedaan. De gemeente kan dan namelijk de kosten
voor het verlenen van de dienst niet in rekening bij de aanvrager. Indien wij dit toch zouden doen,
zou dit kunnen leiden tot bezwaar en beroep, wat ook weer kosten met zich meebrengt.
Risico’s:
Zie keuzemogelijkheden en financiële gevolgen.
Communicatie:
Een verordening krijgt pas rechtskracht als deze is bekendgemaakt via het digitale gemeenteblad.
De bekendmaking is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Alle geldende verordeningen
zijn daarnaast in geconsolideerde vorm te vinden op www.overheid.nl onder lokale wet- en
regelgeving.
Daarnaast zal er, zoals gebruikelijk, een publicatie verschijnen in het weekblad om de burgers op
de digitale bekendmaking te wijzen.
Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing.
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Voorstel:
Vast te stellen het Besluit van de raad van de gemeente Boekel tot wijziging van de Verordening
op de heffing en de invordering van leges 2021.
Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Legesverordening 2021
2. Tarieventabel leges 2021
3. Was/wordt-tabel Wijzigingsbesluit Legesverordening 2021
4. Concept Wijzigingsbesluit Legesverordening 2021
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