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Samenvatting:
Door het raadsbesluit tot wijziging van de APV van 29 oktober 2007 werd het noodzakelijk Hoofdstuk 16 van de
Tarieventabel van de legesverordening hiermee in overeenstemming te brengen. Tevens is de redactie en de
tarieven van (onderdelen van) Hoofdstuk 4 en 12 gewijzigd daar deze tarieven ten onrechte waren opgenomen in
de algemene tariefsaanpassing van november 2007.

Concept besluit:
Vast te stellen de wijzigingen van de tarieventabel van de legesverordening;
deze wijzigingen ter vaststelling aan te bieden aan de Raad en daartoe bijgevoegd raadsvoorstel en
conceptbesluit vaststellen.
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1. Toelichting op het besluit
De Raad heeft in zijn vergadering van 29 oktober 2007 in het kader van de deregulering en vereenvoudiging
van de regelgeving de Algemene Plaatselijke verordening (APV) zodanig gewijzigd dat verschillende activiteiten
waarvoor een vergunning noodzakelijk is onder één noemer zijn gebracht, namelijk evenementen (Artikel
2.2.2.).
Tegelijkertijd is artikel 2.2.1, tweede lid zodanig gewijzigd dat kleine activiteiten onder de begripsbepaling van
evenementen zijn gekomen. Dit betekent dat voor het in behandeling nemen van ontheffingen voor kleine
activiteiten het hoge legestarief (van € 237,- prijsniveau 2008) in rekening moet worden gebracht. Dit is niet in
overeenstemming met de hoeveelheid werk die hieraan is verbonden.

Voorgesteld wordt daarom om de in Hoofdstuk 16 van de Tarieventabel van de legesverordening zodanig te
wijzigen dat evenementen als bedoeld in het tweede lid van artikel 2.2.1 van de APV onder het lage legestarief
komen te vallen (€ 64,- prijsniveau 2008).

Van de gelegenheid maken wij gebruik om ook Hoofdstuk 12 te wijzigen daar de hier genoemde tarieven in het
raadsbesluit van 5 november 2007, no. 117/PBZ abusievelijk waren verhoogd met 2,625 %. Deze tarieven
worden namelijk reeds in een hogere wetgeving vastgesteld. Ook de tekst van dit hoofdstuk is ter verduidelijking
aangepast. Ook het tarief voor het verstrekken van gegevens als bedoeld artikel 6, lid 7, van het Besluit GBA,
genoemd in Hoofdstuk 4.4.1 van de tarieventabel is om dezelfde reden ten onrechte verhoogd.

2. Gevolgen

Financieel
n.v.t.

Juridisch
n.v.t.

Personeel en ondernemingsraad
n.v.t.

EU
n.v.t.

ICT

n.v.t.

Communicatief

Extern:
Hoe wordt de burger geïnformeerd?
Persbericht:
Nee

Intern:
Raad wordt geïnformeerd door middel van:
x- concept raadsvoorstel en -besluit

Personeel wordt geïnformeerd door middel van:
- n.v.t.

3. Verdere procedure
na het vaststellen van de wijzigingsverordening zijn de tarieven in opvereenstemming met
de bedoeling van de wijziging van de APV en met hogere regels (tarieven).
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4. Relatie met Strategische Visie
n.v.t.

5. Wijze van totstandkoming
in overleg met de afdeling VVH.

6. Bijlagen
raadsvoorstel en -concept besluit
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