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Verordening leges 2018 met de daarbij behorende tarieventabel.

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
In te stemmen met:
1. de voorgestelde tariefswijziging voor het jaar 2018;
2. de voorgestelde wijzigingen in de verordening en de tarieventabel;
3. het vaststellen van de verordening leges met de daarbij behorende tarieventabel.
In dit voorstel bieden wij u de verordening leges 2018 met de daarbij behorende tarieventabel ter vaststelling
aan. In de tarieventabel is rekening gehouden met de in de programmabegroting 2018 opgenomen bijstelling
van de inkomsten van 1,25%. Ook voor het komende jaar vinden er veranderingen plaats in de verordening
en de tarieventabel. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de navolgende wijzigingen in de verordening
en de tarieventabel:
Verordening
In de verordening zijn enkele redactionele wijzigingen opgenomen te weten;
 In artikel 1 (Begripsomschrijving) is de omschrijving van een maand opnieuw geredigeerd;
 In artikel 7 (Vrijstellingen) is nu een algemene omschrijving opgenomen voor de wettelijke
vrijstellingen;
 Tenslotte is in artikel 10 (Overdracht van bevoegdheden) het onderdeel naturalisatie toegevoegd.
Tarieventabel
De legestarieven die door het rijk of provincie worden bepaald zijn, indien bekend, in de
concepttarieventabel opgenomen. De wijzigingen in de tarieventabel betreffen Titel 1 (Algemene
dienstverlening), Titel 2 (Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning) en Titel
3 (Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn).
Titel 1 Algemene dienstverlening
 In hoofdstuk 3 (Rijbewijzen) is de bepaling voor het in rekening brengen van vermissingleges, de
zogenaamde boeteleges komen te vervallen. Het argument dat de behandeling van de nieuwe
aanvraag extra handelingen met zich meebrengt is ondertussen achterhaald. Daarnaast is in 2014
de vermissingleges voor de reisdocumenten afgeschaft. Hoewel dit niet gold voor de rijbewijzen
hebben destijds vele gemeenten de bepaling hiervoor ook geschrapt. Het valt aan de burger niet uit
te leggen waarom voor het ene vermiste document wel vermissingsleges moet worden betaald en
voor het andere niet. Om aan deze ongelijkheid een eind te maken stellen wij u voor om deze
bepaling te laten vervallen;
 Hoofdstuk 10 (Kabels en leidingen, voorheen Telecommunicatie) is opnieuw geredigeerd. Dit naar
aanleiding van de vernieuwde Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Barneveld
(AVOI) die eveneens in deze raad ter vaststelling wordt aangeboden. Als gevolg hiervan is
hoofdstuk 10 herzien. De bepalingen sluiten aan bij de nieuwe AVOI waarbij tevens onderscheid
wordt gemaakt tussen reguliere aanvragen en meldingen. Voor werkzaamheden van niet ingrijpende
aard kan nu worden volstaan met een melding waarvoor een lager legestarief geldt.
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Bij de omgevingsvergunningen heeft een harmonisatie plaatsgevonden tussen de gemeenten die
samenwerken in de Omgevingsdienst de Vallei voor wat betreft de staffels en berekeningswijze. Het gaat
hierbij uitsluitend om het harmoniseren en uniformeren van de systematiek. De vaststelling van de tarieven
blijft een autonome bevoegdheid van elke gemeente afzonderlijk. Voor de Omgevingsdienst betekent dit dat
een efficiencyslag gemaakt kan worden. De harmonisatie is verwerkt in de tarieventabel.
Aanvullend zijn de volgende wijzigingen opgenomen:
 In Hoofdstuk 7 (Beoordeling rapporten) is beoordeling van een onderzoek milieuzonering
toegevoegd;
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Waar nodig zijn de verwijzingen naar de Algemene plaatselijke verordening in overeenstemming met
elkaar gebracht.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
 Hoofdstuk 1(Horeca) is geactualiseerd waarbij voor de vergunning ingevolge de drank- en
horecawet en de horeca-exploitatievergunning onderscheid is gemaakt tussen een commerciële en
een para-commerciële inrichting. Daarnaast zijn er bepalingen opgenomen voor het in behandeling
nemen van aanvragen;
- voor een ontheffing gevelzitplaatsen;
- voor een ontheffing sluitingstijd voor para-commerciële inrichtingen;
- voor het verkrijgen van een kansspelautomaatvergunning.
 Hoofdstuk 3 (Brandbeveiligingsverordening) komt te vervallen. Op 1 januari 2018 treedt het Besluit
brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in werking. De vergunningsplicht op
grond van de brandbeveiligingsverordening wordt vervangen door een meldingsplicht op grond van
het Besluit. Van zaken die onder de meldingsplicht vallen kunnen geen leges worden geheven.
 In Hoofdstuk 4 (In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikkingen) is
artikel 3.4.1.1 redactioneel aangepast. Tenslotte zijn de verwijzingen naar de Algemene plaatselijke
verordening herzien.
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