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Aan de raad
Inleiding
In december 2014 is de Legesverordening voor 2015 vastgesteld.
Inmiddels zijn de tarieven voor rijbewijzen gewijzigd vanuit het Rijk, en gebleken is dat een tweetal
tarieven mbt een drank- en horecavergunning (een aanvraag en een ontheffing) nog niet zijn
meegenomen in de Legesverordening 2015.
Tevens is het Reglement Burgerlijke Stand gewijzigd per 1 januari 2015. Als gevolg daarvan dient
de Legesverordening 2015 eveneens gewijzigd te worden Door middel van een
wijzigingsverordening worden de tarieven gewijzigd.
Beslispunten
1. Vaststellen de Verordening tot 1e Wijziging van de Verordening op de heffing en
invordering van Leges 2015

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 13 mei 2015
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Het besluit hangt samen met de eerder vastgestelde Legesverordening 2015.

Beoogd effect
Na het vaststellen van de wijzigingsverordening en na de inwerkingtreding kunnen de nieuwe
tarieven worden toegepast.

Duurzaamheid
nvt

Argumenten
Eind 2014 zijn voorstellen gedaan met betrekking tot verhoging van de Leges. Na het vaststellen
van de verordening voor 2015 zijn de tarieven van rijbewijzen gewijzigd vanuit het Rijk. Deze
tarieven zijn nog niet meegenomen in de Legesverordening voor 2015.
Tevens is gebleken dat een tweetal voorgestelde wijzigingen wat betreft de aanvraag voor een
ontheffing of wijziging van een Drank- en Horecavergunning niet zijn meegenomen in de nieuwe
Legesverordening. De huidige tarieven (€ 36,25) blijken niet kostendekkend te zijn. Voorgesteld
wordt nu € 64,55. Dit bedrag is gebaseerd op 1 uur tijdbesteding schaal 1-6.
Het Reglement Burgerlijke Stand is gewijzigd per 1 januari 2015. Als gevolg daarvan dient de
Legesverordening 2015 eveneens gewijzigd te worden:
De uitbreiding van de uren op zaterdag waarop getrouwd kan worden bij 1.1.1.2.1 en bij 1.1.2.2.1
hebben een tarief wat 11 % hoger ligt dan de uren op zaterdag dat er al getrouwd kon worden. Dit
verschil is gebaseerd op het verschil dat ook bestaat tussen de tarieven in 1.1.1.3 en 1.1.1.4 resp
1.1.2.3 met 1.1.2.4 (vòòr 17:00 uur of daarna).
De tijden in 1.1.1.2 en 1.1.2.2 zijn verruimd van 16.00 naar 17.00 uur om een gelijktijdige begin- en
eindtijd te hebben in de verordening.
Door middel van dit voorstel wordt het noodzakelijke wijzigingsbesluit van de Legesverordening
2015 aan u voorgelegd.
De wijzigingen worden hieronder aangegeven:
Titel 1
Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1
Burgerlijke stand
1.1.1
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of
registratie van een partnerschap op:
1.1.1.2
zaterdag op een vaste locatie gemeentehuis Gemert of
Parochiehuis Bakel van 9.00 tot 16.00 uur 17.00 uur
1.1.1.2.1
zaterdag op een vaste locatie gemeentehuis Gemert of
Parochiehuis Bakel van 17.00 tot 21.00 uur
1.1.1.4
maandag tot en met vrijdag op een vaste locatie gemeentehuis
Gemert of Parochiehuis Bakel van 17.00 tot 20.00 uur 21.00 uur
1.1.2
Het tarief bedraagt voor van de voltrekking van een huwelijk of
registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge
artikel 64, boek I van het Burgerlijk Wetboek:

€ 552,75
€ 613,55
€ 362,35

1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.4

op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur 17.00 uur
Op zaterdag van 17.00 tot 21.00 uur
op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur 21.00 uur

Hoofdstuk 3
Rijbewijzen
1.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een
rijbewijs
1.3.2
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met
Titel 3
Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1
Horeca
3.1.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel
35 van de Drank- en Horecawet
3.1.3
Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als
bedoeld in artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet

€ 765,00
€ 573,80

Oud € 38,45
Nieuw € 38,80
Oud € 33,85
Nieuw € 34,10

Oud € 36,25
Nieuw € 64,55
Oud € 36,25
Nieuw € 64,55

Kanttekeningen
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Vervallen “oude” regelgeving

Uitvoering
Na vaststelling door de Raad en publicatie van de voorliggende wijzigingsverordening kunnen de
tarieven conform de nieuwe tarieven worden toegepast.

Bijlagen
Concept Raadsbesluit Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening 2015

Ter inzage gelegde stukken
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Gemert, 21 april 2015
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