Verzoek ter voorbereiding besluitvorming in de raadscommissievergadering
Naam raadscommissie

:

Middelen

Datum raadscommissievergadering

:

13 mei 2015

Zaaknummer

:

60327-2015

Naam indiener voorstel

:

Karin Stenger

Team indiener

:

team Bedrijfsvoering

Telefoonnummer indiener

:

469 764

Onderwerp

:

Wijzigingsverordening Leges

Doel bespreking

:

Voorbereiden besluitvorming of andere finale
behandeling door de gemeenteraad

Voorgestelde wijze van behandeling

:

Hamerstuk

Korte samenvatting
Eind 2014 zijn voorstellen gedaan met betrekking tot verhoging van de Leges. Ook heeft het Rijk
de tarieven van rijbewijzen gewijzigd. Deze tarieven waren nog niet meegenomen met de
vaststelling van de Legesverordening voor 2015. (Zie B)
Het Reglement Burgerlijke Stand is gewijzigd per 1 januari 2015. Als gevolg daarvan dient de
Legesverordening 2015 eveneens gewijzigd te worden. (Zie A)
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. (Zie C)
A
Titel 1, Algemene dienstverlening, hoofdstuk 1 Burgerlijke stand:
De uitbreiding van de uren op zaterdag waarop getrouwd kan worden bij 1.1.1.2.1 en bij 1.1.2.2.1
(uitbreiding vanaf 17:00 tot 21:00 uur) hebben een tarief wat 11 % hoger ligt dan de uren op
zaterdag dat er al getrouwd kon worden tot 17:00 uur. 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 (trouwen van 9:00 tot
17:00 uur of vanaf 17:00 uur tot 21:00 uur).
De tijden in 1.1.1.2 en 1.1.2.2 zijn verruimd van 16.00 naar 17.00 uur om de begin- en eindtijden in
de verordening gelijk te trekken.
B
Titel 1, Algemene dienstverlening, 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: oud € 38,45, nieuw € 38,80.
1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:
oud € 33,85, nieuw € 34,10.

C
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: oud € 36,25, nieuw € 64,55,

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: oud € 36,25, nieuw € 64,55.
Voorgestelde beslispunten
De raad voor te stellen de navolgende verordening gemeentelijke belastingen vast te stellen:
- Verordening tot de 1e wijziging van de Legesverordening 2015
Opmerkingen / aandachtspunten

Resultaat behandeling in raadscommissie (in te vullen door raadscommissiegriffier)
Insprekers / deelnemers beraadslaging
Samenvatting

Procesconclusie
Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende
voorbereid. Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling:
Hamerstuk
Besluitvorming / finale behandeling raad is niet voldoende voorbereid. De
raadscommissie heeft het onderwerp opnieuw geagendeerd voor haar vergadering
d.d.
Besluitvorming / finale behandeling raad is niet voldoende voorbereid vanwege nieuwe
feiten of ontoereikende onderbouwing. De raadscommissie geeft het onderwerp in
handen van de agendacommissie met de overweging het college aanvullend te laten
adviseren / rapporteren.

Opmerkingen, toezeggingen, afspraken en vragen n.a.v. de raadscommissiebehandeling.

