Punt 14.

: Eerste wijziging
Legesverordening 2 0 1 4

Gemeente
Hellendoorn

Aan de raad
Samenvatting:
In de Legesverordening
2014, zoals die naar verwachting zal worden vastgesteld door u op 5
november 2013, is ten opzichte van 2013 alleen nog maar de component inflatie verwerkt. Dit
voorstel bevat de verdere inhoudelijke
wijzigingernvan^de^tarieventabel.
a. geen vermissingskosten
meer voor reisdocumenten
van personen jonger dan 14 jaar;
b. wijziging grondslag voor verstrekken persoonsgegevens
aan notarissen;
c. redactionele wijziging artikel over de
Leegstandswet;
d. verwerking collegebesluit over ontheffingverlening
door directeur RDW;
e. uitbreiding bepaling met betrekking tot de Zondagswet over geluid;
f. uitbreiding van het artikel over de bouwkosten met een zogenoemde
richtprijzentabel;
g. redactionele wijziging van het artikel over kappen;
h. uitbreiding van bepaling over beschikkingen met betrekking tot
evenementen.
Wij stellen u voor om de eerste wijziging van de Legesverordening
2014 conform dit voorstel
vast te stel/en.
Opdracht:
Dit voorstel komt voort uit wijzigingen in hogere wet- regelgeving, een doorwerking van een
collegebesluit en praktische wensen c . q . opmerkingen vanuit de ambtelijke organisatie.
Aanleiding:
In de Legesverordening 2 0 1 4 , zoals die naar verwachting zal worden vastgesteld door u op 5
november 2 0 1 3 , is ten opzichte van 2 0 1 3 alleen nog maar de component inflatie verwerkt. Dit
voorstel bevat de verdere inhoudelijke wijzigingen van de tarieventabel.
Doelstelling:
Een Legesverordening met een juiste en actuele juridische grondslag.
Voorgestelde oplossingen:
In de Legesverordening 2 0 1 4 , zoals die naar verwachting zal worden vastgesteld op 5 november
2 0 1 3 , is ten opzichte van 2 0 1 3 alleen nog maar de component inflatie verwerkt. Dit voorstel
bevat de verdere inhoudelijke wijzigingen van de tarieventabel.
a. In artikel 1.2.5 van de tarieventabel stellen wij u voor om een beperking aan te brengen voor
de vermissingskosten voor reisdocumenten. Voorgesteld wordt om voortaan geen
vermissingskosten meer in rekening te brengen voor reisdocumenten voor kinderen tot en
met dertien jaar. Aangenomen wordt dat in deze gevallen (één van) de ouders deze
reisdocumenten in beheer heeft. Verlies of diefstal van de reisdocumenten van dat gezin
gebeurt dan vaak in één actie. Het wordt onrechtvaardig geacht hiervoor per reisdocument
vermissingskosten in rekening te brengen. Er is gekozen voor de grens van 14 jaar, omdat
vanaf die leeftijd iedereen zich moet kunnen legitimeren en dus zelf verantwoordelijk is voor
het beheer van zijn/haar reisdocument.
b. Artikel 1.4.5 van de tarieventabel bevatte een bepaling over het tegen vergoeding
verstrekken van persoonsgegevens. V a n deze regeling maken alleen notarissen gebruik in
verband met het opstellen van verklaringen van erfrecht. A l s basis gold hiervoor het tarief
zoals bepaald in Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. De regeling is
echter van rechtswege vervallen. Wij stellen u nu voor om het tarief (verhoogd met inflatie)
en de regeling te handhaven, doch om de omschrijving te wijzigen, waardoor het mogelijk
blijft om een kostenvergoeding te vragen voor dit soort werkzaamheden.
c. Omdat de Leegstandwet is gewijzigd, stellen wij u voor om artikel 1.21.1 van de
tarieventabel aan te passen. Het gaat hierbij om redactionele wijzigingen.
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Dit jaar hebben wij besloten om de ontheffingverlening van brede voertuigen te mandateren
aan de R D W (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Wij stellen nu voor om artikel 1.21.1.9 van
de tarieventabel op dat besluit aan te passen.
Op grond van de huidige bepalingen in de Legesverordening kunnen er geen leges in rekening
gebracht worden voor ontheffingen op het verbod om op zondag na 1 3 . 0 0 uur zonder strikte
noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 2 0 0 meter van het punt
van verwekking hoorbaar is. Deze ontheffingen worden echter wel steeds meer verstrekt.
Vandaar dat wij u voorstellen om de tekst van artikel 1.19.1.9 van de tarieventabel aan te
passen, zodat onder het huidige tarief voor openbare vermakelijkheden op zondag, ook de
ontheffingen voor geluid gaan vallen.
Wij stellen u voor om artikel 2 . 1 . 1 . 2 van de tarieventabel uit te breiden met een
richtprijzentabel voor bouwkosten. Deze richtprijzen worden in de praktijk al gebruikt voor de
berekening van de bouwleges. Ze worden regionaal opgesteld en gebruikt door meerdere
gemeenten. Door deze wijziging zijn ze voortaan formeel opgenomen in de Legesverordening.
Bij de bepaling in artikel 2 . 3 . 1 5 van de tarieventabel stellen wij u voor om de verwijzing naar
de kapverordening te verwijderen. Die verwijzing zorgt er namelijk voor dat de heffing van de
leges resultaatafhankelijk wordt. Maar dat is tegenstrijdig met het karakter van leges, zijnde
een vergoeding voor kosten van ambtelijke werkzaamheden onafhankelijk van de uitkomst.
Bij beschikkingen voor evenementen komt het in de praktijk voor dat de reeds verleende
beschikking nog iets moet worden aangepast .Tot op heden w a s hier geen tarief voor. Wij
stellen u voor om dit probleem met de nieuwe bepaling van 3 . 2 . 1 . 3 op te lossen.
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Burger en overheidsparticipatie:
Niet van toepassing
Communicatie:
Dit besluit zal bekend worden gemaakt in het Hellendoorn Journaal en op w w w . o v e r h e i d . n l .
Effecten meten:
Niet van toepassing.
Planning:
De gewijzigde Legesverordening 2 0 1 4 treedt in werking op 1 januari 2 0 1 4 .
Concept Besluit:
Onder verwijzing naar de ter inzage liggende stukken, stellen wij u voor om de Legesverordening
2 0 1 4 te wijzigen conform bijgaand concept-raadsbesluit.
Nijverdal, 22 oktober 2 0 1 3 .
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Advies commissie(s):
De commissie A B Z M stemt ermee in dat het voorstel als hamerstuk wordt voorgelegd aan de
raad.
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