Bijlage 10
wijzigingen Legesverordening 2020
De tarieven in de legesverordening worden aangepast aan:
1. De jaarlijks gebruikelijke verhoging van de leges met het inflatiepercentage voor 2020
van 1,5 %
2. De tarieven voor reisdocumenten aan de wettelijke tarieven voor 2020 die het ministerie
van Binnenlandse zaken heeft doorgegeven.
Titel 1: Artikel 1.13.2
 Het tarief voor een gehandicaptenparkeerkaart in 3 jaren te verhogen naar
kostendekkendheid van 25%. Conform de “Notitie kostendekkendheid leges
2018” is het tarief aangepast voor 2020 van € 32,95 naar € 35,75.
Titel 2:
 Artikel 2.3.2.2-2.3.2.5
De leges voor bouwkosten zijn gelijk gebleven omdat de bouwkosten van de
ROEB-lijst verhoogd zijn.
 Artikel 2.3.2.7
Kosten AAB (Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen) worden verhoogd
(werkelijk aan ons in rekening gebrachte kosten).
 Artikel 2.3.4.3
Buitenplanse en tijdelijke afwijking zijn verhoogd van € 6.500,- naar € 8.500,(kaderbrief 2020)
 Artikel 2.3.5.3
Buitenplanse afwijking (bestemmingsplan) zijn verhoogd van € 6.500,- naar
€ 8.500,- (kaderbrief 2020)
 Artikel 2.7.1
Kosten voor het vaststellen van een bestemmingsplan verhoogd van € 6.500,naar € 8.500,- (kaderbrief 2020)
 Artikel 2.7.2
Kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan verhoogd van € 6.500,naar € 8.500,- (kaderbrief 2020)
3. Overige toegevoegde of vervallen artikelen legesverordening 2020





Nieuw artikel 1.4.2.3 verstrekken van een meertalige modelformulier woon-en
verblijfplaats.
Nieuw artikel 1.4.2.4 verstrekken van een meertalige modelformulier woon-en
verblijfplaats (verklaring van huwelijksbevoegdheid)
Artikel 11 nadere regels door het college is vervallen
Hoofdstuk 5 verstrekkingen uit het kiezersregister vervallen
De AVG bepaalt dat een ieder kosteloos kan aanvragen welke gegevens over
hem zijn geregistreerd. Daarmee ontvalt de basis aan de tariefbepaling.

4. Er zijn artikelen vernummerd.
Doordat artikel 11 is vervallen, zijn de artikelen hierna vernummerd.

Wijzigingen verordening Onroerende Zaakbelastingen 2020


Artikel 1 Belastbaar feit en belastingplicht

Titel van artikel 1 aangepast aan modelverordening VNG


Artikel 10 toevoeging tekst burgemeester en wethouders (i.p.v. college)

Percentages OZB voor 2020
In de begroting is bepaald dat de OZB-opbrengst met gemiddeld 3% stijgt. Aan de hand van
de waardeontwikkeling van de WOZ-objecten in Landerd is de totale WOZ-waarde voor
woningen en niet-woningen bepaald. De totale waardestijging (waardepeildatum 1 januari
2019) voor niet-woningen is 2% en voor woningen is er een stijging van 9,4 %.
Het tarief wordt bepaald door middel van een percentage van de WOZ-waarde
(heffingsmaatstaf).
Het percentage bedraagt voor 2020 voor:
2.1.1. De eigenarenbelasting

Voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen:0,09294%
(voor 2019: 0,09824 %)

Voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen:0,29283%
(voor 2019: 0,28982%)
2.1.2. De gebruikersbelasting:

Voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen:0,22102%
(voor 2019: 0,21894%)

