
 

 
 
Agendapunt : 07. 
Voorstelnummer : 01-004 
Raadsvergadering : 29 januari 2015 
Naam opsteller : Dimitri Druiven 
Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 
Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman 
Zaaknummer : BB14.00608 
Registratienummer : RAAD140204 
 
Onderwerp: Vaststelling "Eerste wijziging Legesverordening 2015" 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − De raad besluit de “Eerste wijziging Legesverordening 2015” vast te 

stellen. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Als gevolg van een wijziging van het Besluit paspoortgelden wordt aan uw raad voorgesteld 
een eerste wijziging van de Legesverordening 2015 vast te stellen.  
 
De wijziging van legesverordening wordt voorgesteld omdat er nieuwe landelijke 
maximumtarieven worden vastgesteld voor reisdocumenten. Voor de voorgestelde tarieven 
is, net als bij de huidige tarieven, aansluiting gezocht bij de nieuwe maximumtarieven waarbij 
naar beneden is afgerond op 5 eurocenten. De tarieven zijn opgebouwd uit rijksleges en 
gemeentelijke leges. De wijzigingen in tarieven zijn hoofdzakelijk het gevolg van wijzigingen 
in de rijksleges welke worden afgedragen aan het rijk. Om deze reden vindt er nagenoeg 
geen wijziging plaats in de gemeentelijke leges. Hierdoor is het effect vanuit het oogpunt van 
kostendekkendheid nihil.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
De raad stelt de “Eerste wijziging Legesverordening 2015” vast. 
 
De wijzigingen hebben tot gevolg dat de betroffen tarieven gemiddeld € 0,15 stijgen. Om 
deze reden is als bijlage een weergave van de nu geldende en de voorgestelde tarieventabel 
bij dit voorstel gevoegd.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 raadsbevoegdheid: 
 kaderstellend: 
 budgetrecht: 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De nieuwe maximumtarieven zijn geldig per 1 januari 2015. Om de gewijzigde tarieven voor 
de leges te kunnen heffen dient uw raad de “Eerste wijziging Legesverordening 2015” tijdig 
vast te stellen. De wijzigingen treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 
2015. 
 
Regionale samenwerking 

 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: In onderling overleg tussen de 
BUCH gemeenten is afgesproken dat dezelfde tarieven worden voorgesteld. 
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Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: ja 
In de gemeentekrant wordt bekend gemaakt dat de wijzigingsverordening is vastgesteld. 
Tevens wordt dit verwerkt op de gemeentelijke website en op overheid.nl. 
 
Extern overleg gevoerd met: BUCH gemeenten 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? N.v.t. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Na vaststelling van dit besluit en bekendmaking door publicatie in de gemeentekrant, de 
gemeentepagina en overheid.nl treedt deze met terugwerkende kracht in werking per 1 
januari 2015. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De voorgestelde wijzigingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van gewijzigde rijksleges welke 
direct worden afgedragen aan het Rijk. Voor de meerjarenbegroting 2015-2019 heeft dit 
voorstel dan ook geen gevolgen. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? N.v.t. 

 overige risico’s: bij het niet vaststellen van de wijzigingsverordening blijven de reeds 
vastgestelde tarieven in stand. Hierdoor kunnen de aan het Rijk af te dragen rijksleges niet 
volledig worden verhaald. De gevolgen hiervan komen ten laste van het begrotingsaldo. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Om rechtmatig leges te heffen in overeenstemming met de geldende maximumtarieven dient 
de wijzigingsverordening door uw raad te worden vastgesteld. De wijzigingen treden met 
terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2015. 
 
Bijlagen:  
1) Raadsbesluit “Eerste wijziging Legesverordening 2015”; 
2) Vergelijking gewijzigde tarieven Legesverordening 2015 
 
 
 
 
Bergen, 16 december 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
H.G.T Brouwer     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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