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Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor de verordening op de heffing en invordering van leges 2018
vast te stellen.
Samenvatting

In het kader van de jaarlijkse vaststelling van de tariefsverordeningen voor het
volgende begrotingsjaar leggen we u een voorstel voor tot vaststelling van de
Legesverordening 2018. In deze verordening zijn de tariefsaanpassingen voor
2018 en overige aanpassingen verwerkt.
Inleiding

Onder de naam leges worden rechten geheven voor door het gemeentebestuur
verstrekte diensten en stukken, genoemd in de legesverordening en de daarbij
behorende tarieventabel. In het nu voorliggende voorstel tot vaststelling van de
Legesverordening 2018 zijn de tariefsaanpassingen en een aantal overige
aanpassingen voor 2018 verwerkt.
Doelstelling

Met het vaststellen van de legestarieven wordt ervoor gezorgd dat de inkomsten,
die in de Begroting 2018 zijn geraamd, ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen
worden.
Argumenten

De voorgestelde wijzigingen in de Legesverordening 2018 zijn te verdelen in
(1) tariefsaanpassingen en (2) overige aanpassingen die we hieronder kort
toelichten. De wijzigingen ten bate van de leesbaarheid van de verordening, de
tarieventabel en de toelichting op de verordening worden niet specifiek toegelicht
in dit voorstel. Na het verwijderen van vervallen bepalingen en/of het toevoegen
van nieuwe bepalingen heeft, indien nodig, opnieuw nummering van de artikelen
plaatsgevonden.
Ad (1) Tariefsaanpassingen (in de bij de verordening behorende tarieventabel)
Met de Legesverordening 2018 geven wij uitvoering aan de tariefsaanpassingen
conform het tariefsbeleid zoals dat door u bij de Kadernota 2018 is vastgesteld.
De tarieven zijn derhalve met 1,7% verhoogd.
De legestarieven voor Telecommunicatie (hoofdstuk 18; titel 1 van de bij de
verordening behorende tarieventabel) en Kabels en Leidingen (hoofdstuk 20;
titel 1 tarieventabel) zijn ten opzichte van de tarieven 2017 met ongeveer 15%
verlaagd omdat de kosten van deze producten/diensten zijn gedaald in verband
met efficiënter werken.
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Voor een beperkt aantal artikelen geldt een afwijkende tariefsaanpassing op basis
van regionale afspraken1 of ingevolge van specifieke rijksregelingen, zoals die
voor reisdocumenten, rijbewijzen, de verklaring omtrent het gedrag,
uittreksel/afschrift uit registers burgerlijke stand, verstrekkingen op grond van de
Wet bescherming persoonsgegevens en die voor vergunningen
kansspelautomaten.
Voor zover als mogelijk is, zijn de door het Rijk bepaalde tarieven meegenomen
in de actualisatie van de verordening. Een aantal rijkstarieven zijn momenteel
nog niet bekend. Zodra deze bekendgemaakt worden zullen deze door het college
worden vastgesteld door gebruik te maken van artikel 9 onder b van de
legesverordening. Dit artikel regelt de bevoegdheid van het college om
wijzigingen vast te stellen binnen titel 1 van de tarieventabel behorende bij de
Verordening op de heffing en invordering van leges die het gevolg zijn van nieuwe
of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de
officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de
Staatscourant. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, na het collegebesluit, op de
hoogte stellen van de gewijzigde tarieven.
Voor een specificatie van de kostendekkendheid van de leges 2018 verwijzen we
u naar de paragraaf Lokale Heffingen van de Begroting 2018.
Ad (2) aanpassingen legesverordening om aan te blijven sluiten bii VNGmodelverordenino:
• Artikel 1
In artikel 1 onderdeel c is een begripsomschrijving van 'maand' opgenomen die
voor 30 en 31 januari niet werkt. Daarom is een zinssnede toegevoegd,
waardoor de maand bij deze startdata eindigt op 28 februari (of 29 februari in
een schrikkeljaar).
• Artikel 4
Er is een algemene omschrijving voor de 'wettelijke vrijstellingen' in een nieuw
onderdeel b opgenomen. De reden is dat er meer wettelijke vrijstellingen zijn
dan die in de legesverordening zijn opgenomen. Hierdoor kan de
legesvrijstelling voor diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of
gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging
van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag
betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (onderdeel b oud) vervallen, omdat dit is verankerd in
artikel 2.9a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Omdat
de volgende legesvrijstellingen niet in hogere regelgeving is verankerd, zijn ze
in de Legesverordening opgenomen:
a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke
ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald (lid a);
b. het in behandeling nemen van aanvragen en meldingen als bedoeld in
titel 2 van de tarieftabel, wanneer het gaat om bouw-, sloop- c.q.
aanlegwerkzaamheden waarvoor op grond van de betreffende wet- en
regelgeving geen vergunningplicht geldt (lid c);
c. het in behandeling nemen van aanvragen als bedoeld in titel 2 van de
tarieftabel, wanneer het gaat om bouwwerkzaamheden waarvoor op grond
1 Waarbij de verhoging binnen het maximale indexeringspercentage conform de Kadernota 2018
blijft van 1,7%.

Pagina 2/4

Datum
Ons kenmerk

10 oktober 2017
SBC/1940679

van de betreffende wet- en regelgeving een vergunningplicht geldt
uitsluitend vanwege de aldaar geldende status van monument of
beschermd stadsgezicht (lid d).
Ad (2) Vervallen van onderdeel 'naspeuring in registers burgerlijke stand' (titel 11
Het onderdeel 'naspeuring in registers burgerlijke stand (zie onderdeel 1.1.8
tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2017) kan vervallen omdat de
bepaling overbodig is. Een ambtenaar van de burgerlijke stand kan alleen op
verzoek en tegen betaling afschriften of uittreksels uit de registers van de
burgerlijke stand verstrekken waarvoor in het Legesbesluit akten burgerlijke
stand enkele bepalingen met tarief zijn opgenomen. Na een periode van 50 jaar
(overlijdensaktes), 75 jaar (huwelijksaktes) en 100 jaar (geboorteaktes) zijn de
aktes van de burgerlijke stand openbaar en gratis te raadplegen in de
gemeentelijke, regionale of provinciale archieven. Onderdeel 1.1.8 is vervallen en
onderdeel 1.1.9 is vernummerd tot 1.1.8.
Ad (2) Kansspelen (hoofdstuk 16: titel Ij
Als gevolg van wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht
(APV) en de Kansspelenverordening Dordrecht door het initiatiefvoorstel
'lastenvermindering' van Beter voor Dordt, worden de tarieven van hoofdstuk 16
'Kansspelen’ aangepast. De vergunning voor het aanwezig hebben van
kansspelen wordt na de wijziging verleend voor een termijn van vijfjaar (in
plaats van 12 maanden).
Ad (2) Toevoeging leges 'buitengebied' en 'toezicht houden' (hoofdstukken 18 en
20: titel 1)
• Door het toevoegen van de onderdelen 1.18.1.1.4 en 1.20.1.1.4 aan de
hoofdstukken 18 (Telecommunicatie) en 20 (Kabels en Leidingen) van de
tarieventabel maken we voortaan onderscheid tussen werken binnen en buiten
de bebouwde kom. Werken in het buitengebied zijn vaak eenvoudiger en door
dit onderscheid aan te brengen maken we de aanleg van voorzieningen,
waaronder breedband, in het buitengebied niet onnodig duur.
• Middels het opnemen van de onderdelen 1.18.3 en 1.20.3 in de
hoofdstukken 18 (Telecommunicatie) en 20 (Kabels en Leidingen) van de
tarieventabel is een legestarief ingevoerd voor het in behandeling nemen van
een aanvraag voor werkzaamheden van niet-ingrijpende aard. We zien de
kosten voor het beoordelen en de controle op deze kleine graafwerkzaamheden
momenteel oplopen. Een bijdrage in de kosten hieromtrent is daarom gebillijkt.
Kanttekeningen en risico's

Daar de Legesverordening 2018 per 1 januari 2018 in werking dient te treden en
voor deze datum gepubliceerd moet zijn, is het noodzakelijk dat uw raad nog dit
jaar besluit.
Kosten en dekking

In de ramingen van de inkomstenbudgetten Begroting 2018 is rekening gehouden
met de aanpassingen van de legestarieven.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
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Communicatie en inclusief beleid

Na vaststelling van de Legesverordening 2018 in uw raad vindt de bekendmaking
plaats op de bij de gemeente gebruikelijke wijze in het elektronisch
gemeenteblad.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De tariefs- en overige aanpassingen in de Legesverordening 2018 worden ook in
de productencatalogus van het E-loket/yAntwoord verwerkt en komen hiermee
digitaal beschikbaar voor aanvragers van diensten en stukken.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- tarieventabel legesverordening 2018;
- toelichting Legesverordening 2018.
Het college van Burgemeester en Wethouders

M.M. van der Kraan
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