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De verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en inning van leges 2018
(Legesverordening 2018) vast te stellen.
Publiekssamenvatting
Op 8 november 2017 is de Legesverordening 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.
De gemeente wil haar dienstverlening uitbreiden door inwoners die daarvoor kiezen, de mogelijkheid te bieden
om een aangevraagd reisdocument tegen betaling thuis te laten bezorgen.
Om dit tarief aan de inwoner door te mogen berekenen moet dit nieuwe tarief in de gemeentelijke
legesverordening en daarbij behorende tarieventabel worden opgenomen en door de gemeenteraad worden
vastgesteld.
Daarnaast wordt voorgesteld om in de wijzigingsverordening en bijbehorende tarieventabel een aantal tekstuele
wijzigingen en correcties mee te nemen.
Inleiding
Het aan huis of op het werk bezorgen van reisdocumenten is in 2017 mogelijk geworden voor alle gemeenten
die dat willen aanbieden aan hun inwoners.
Omdat het belangrijk is dat de procedure rond het thuis bezorgen van een reisdocument makkelijk maar wel
beveiligd verloopt, zijn er door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties slechts twee
bedrijven geautoriseerd om deze service te verlenen. De afgelopen jaren is door deze bedrijven samen met een
aantal pilotgemeenten uitgebreid getest en na een positieve evaluatie heeft het ministerie toestemming gegeven
aan alle gemeenten om deze procedure, indien gewenst, in te voeren.
De afdeling Dienstverlening wil dan ook met de invoering beginnen om zo de dienstverlening uit te breiden.
Klanten hebben dan de mogelijkheid om te kiezen om tegen betaling nog maar een keer voor de aanvraag van
een reisdocument naar het loket van het gemeentehuis te gaan. Indien de klant het wenst kan de gemeente het
document thuis laten bezorgen door een door de minister geautoriseerd bedrijf.
De gemeente mag voor deze service wel extra geld in rekening brengen.
Deze dienstverlening kost € 13,73 per thuis bezorgd document. Dit is het bedrag dat door het bedrijf in rekening
wordt gebracht bij de gemeente en die de gemeente vervolgens doorberekend aan de klant.
Omdat in de verordening zoveel mogelijk wordt gewerkt met afgeronde bedragen is het voorstel om € 13,70 in
de verordening op te nemen.
Naast deze aanvulling als gevolg van de uitbreiding van de dienstverlening zijn er ook in de bestaande
verordening enkele correcties/aanvullingen aangebracht.
1. Aanvulling Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten
Toevoeging van een artikel 2.2.9 waarin het bedrag van € 13,70 wordt opgenomen voor het op een andere
locatie laten bezorgen van een reisdocument of identiteitskaart op aanvraag
2. Correctie Titel 1 Algemene dienstverlening
a. Hoofdstuk 3 Rijbewijzen en bromfietsrijbewijzen/ certificaten
Artikel 3.1 staat abusievelijk het bedrag van € 39,65 dit dient € 39,45 te zijn. Dit is een door het Rijk vast gesteld
maximumtarief.
b. Hoofdstuk 10 Kansspelen
Artikel 10.1 staat in het artikel nog de periode van 12 maanden dit dient gewijzigd te worden in onbepaalde tijd.
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3. Correctie Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning
Artikel 2.6.7. En 2.6.8. Blijken juridisch niet verschillend te zijn en kunnen daarom samengevoegd worden.
Hiermee komt artikel 2.6.8 dan te vervallen. Daarnaast is geconstateerd dat het tarief gelijk gesteld dient te
worden aan het basisbedrag voor bouw nl. € 121,95 in plaats van de huidige € 145,80.
4. Correctie Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen en escortbedrijven
Voor beide onderstaande artikelen dient de periode gewijzigd te worden in een periode van maximaal 5 jaar.
Artikel 3.1 Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van
een vergunning ingevolge artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de periode van maximaal
5 jaar: € 577,85;
Artikel 3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ingevolge artikel 3.6 lid
2 van de Algemene Plaatselijke Verordening verkrijgen van een ontheffing sluitingstijden voor de periode van
maximaal 5 jaar: € 577,85.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Door de mogelijkheid aan te bieden om aangevraagde reisdocumenten (paspoorten en identiteitsbewijzen)
thuis te laten bezorgen wordt de dienstverlening aan de inwoners verbeterd en uitgebreid.
Kader
Hoofdstuk XV van de Gemeentewet, de artikelen 216 tot en met 257, waarin is geregeld dat de raad de
bevoegdheid heeft om gemeentelijke belastingen te heffen, de raad verantwoordelijk is voor het bepalen van de
tarieven, belastingplicht, maatstaven, kwijtscheldingsbeleid, enz.;
De gemeentelijke begroting 2018.
Argumenten
Het rechtmatig en kostendekkend opleggen van gemeentelijke heffingen.
Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum omdat het vaststellen van
belastingverordeningen en tarieven op grond van artikel 2 onder f van de Referendumverordening zijn
uitgesloten voor het houden van een referendum.
Duurzaamheid
Het voorstel heeft geen gevolgen in verband met duurzaamheid.
Financiële consequenties
De financiële consequenties als gevolg van de aanpassingen zijn nihil omdat het om kleine prijswijzigingen
gaat.
De extra opbrengsten aan leges voor het thuis bezorgen zijn de kosten die door het bedrijf dat de thuis
bezorging regelt aan de gemeente wordt berekend. De gemeente rekent dit door aan de klant.
Communicatie
De verordening wordt na vaststelling gepubliceerd op de centrale regeling op www.overheid.nl en opgenomen
in het losbladige register van verordeningen
Realisatie
In overleg met de GR Cocensus, afdelingen Concernstaf en VVH.
De wijziging van de verordening treedt in werking op de eerste dag na die van publicatie op www.overheid.nl.

Den Helder, 29 mei 2018.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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