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Tweede wijziging van de Legesverordening 2013

Advies:
»
Het c ollege stelt de tweede wijziging van de Legesverordening 2 0 1 3 vast, met daarin een
aantal redac tionele wijzigingen:
in hoofdstuk 8 van titel 1 wordt de verwijzing naar een spec ifieke kolomnaam in de
Regeling tarieven kadaster aangepast;
aan het eind van titel 1 en 3 wordt een hoofdstuk toegevoegd over leges public atie;
in hoofdstuk 2 van titel 2 wordt driemaal een verwijzing opgenomen naar het artikel over
de leges voor public atie.
Omdat deze wijzigingen puur redac tioneel zijn, is het c ollege bevoegd deze wijziging vast te
stellen. De gemeenteraad heeft dat zo bepaald in de Legesverordening.
»
Van deze wijziging doet het c ollege zo spoedig mogelijk melding aan de gemeenteraad.
Besluit B en W:
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Korte samenvat t ing:
In de Regeling tarieven kadaster is een kolomnaam gewijzigd. In de Legesverordening
wordt naar
die sp ecifieke kolom verwezen. Dus wordt voorgesteld om de redactie in de Legesverordening
ook aan te p assen.
Het artikel over leges p ublicatie heeft ten onrechte alleen werking voor titel 2. Dit is een omissie,
aangezien ook in titel 1 en 3 rechten worden geheven voor besluiten die op grond van de wet
gepubliceerd moeten worden. Dus wordt voorgesteld om in titel 1 en 3 ook een artikel op te
nemen over leges p ublicatie.
Om de leesbaarheid voor de burger te vergroten wordt voorgesteld om in titel 2 verwijzingen o
p
te nemen naar het artikel over de leges voor p ublicatie.
Gelet op de bevoegdheid die de gemeenteraad in artikel 10 van de Legesverordening aan het
college heeft gegeven en de aard van de wijziging, is het aan het college om deze wijziging vast
te stellen.
Aanleiding:
»
De wijziging van een kolomnaam in de Regeling tarieven kadaster.
»
De disc ussie of er wel of geen public atieleges versc huldigd zijn bij het aanvragen van een
omgevingsvergunning kap.
Relevante eerdere besluit en:
Vaststelling Legesverordening 2 0 1 3 door de gemeenteraad op 8 november 2 0 1 2 onder nummer
1 2 I N T 0 1 6 5 2 , gewijzigd door het c ollege op 11 dec ember 2 0 1 2 onder nummer 1 2 I N T 0 1 9 3 2 .
Doelstelling:
Een Legesverordening met een juiste en ac tuele juridisc he grondslag.
Oplossing:
Voorgestelde
wijzgingen
»
In artikel 1.8.1 van de tarieventabel, onder a, de term "post/fax/balie" wijzigen in
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(Code voor postverwerking)

- 2 "post/fax/e-mail".
Nieuw hoofdstuk 25 in titel 1 genaamd "leges publicatie". Met daarin artikel 1.25.1 dat luidt:
"De rechten in deze titel, worden per geplaatste advertentie verhoogd met C 2 8 , 9 0 . "
»
Nieuw hoofdstuk 8 in titel 3 genaamd "leges publicatie". Met daarin artikel 3.8.1 dat luidt:
"De rechten in deze titel, worden per geplaatste advertentie verhoogd met C 2 8 , 9 0 . "
»
Nieuw artikel 2.3.3.1 dat luidt: "De in artikel 2 . 3 . 3 genoemde leges worden verhoogd met de
leges zoals genoemd in artikel 2 . 1 0 . 2 . "
«
Nieuw artikel 2.3.6.1 dat luidt: "De in artikel 2.3.6 genoemde leges worden verhoogd met de
leges zoals genoemd in artikel 2 . 1 0 . 2 . "
«
Nieuw artikel 2.3.15.1 dat luidt: "De in artikel 2 . 3 . 1 5 genoemde leges worden verhoogd met
de leges zoals genoemd in artikel 2 . 1 0 . 2 . "
De verwijzingen naar het artikel over de leges voor publicatie zijn bedoeld om de leesbaarheid
voor de burger te vergroten
»

College bevoegd om wijzigingen vast te stellen
Gelet op de bevoegdheid die de gemeenteraad in artikel 10 van de Legesverordening aan het
college heeft gegeven en de aard van de wijziging, is het aan het college om deze wijziging vast
te stellen.
Artikel 10, met als titel "Overdracht van bevoegdheden" luidt als volgt:
"Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening
in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:
a. van zuiver redactionele aard zijn;
b. een tariefsverlaging betreffen;
c. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar
in werking treedt;
met dien verstande dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad zo snel
mogelijk achteraf informeert over de toegepaste bevoegdheid."
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Effecten:
Een Legesverordening met een juiste en actuele juridische grondslag.
Planning:
Na vaststelling van het besluit en publicatie treedt de wijziging in werking.
Financiële consequenties:
Geen
Personele consequenties:
Geen
Juridische consequenties:
Geen
informatisering I Automatisering:
Geen
Burger- en overheidsparticipatie:
Geen
Communicatie:
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad zo snel mogelijk
achteraf over de toegepaste bevoegdheid. Deze nota en het bijbehorende wijzigingsbesluit
wordt op de lijst van ingekomen stukken geplaats voor de eerstvolgende raadsvergadeing.
De gebruikelijke publicatie van het besluit in het Hellendoorn Journaal.
Overige consequenties:
Geen

