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Conform artikel 10 van de Financiële Verordening
Holland Rijnland 2019 dient het AB de tarieven
voor leges eenmaal per vier jaar vast te stellen.
De tarieven voor leges zijn vastgelegd in de
Tarieventabel behorende bij de Legesverordening.
Voorgesteld wordt de tarieven opnieuw vast te
stellen en de Legesverordening aan te passen
aan de door het samenwerkingsorgaan Holland
Rijnland uitgevoerde werkzaamheden.
Nee
Ja, door:
Wanneer:
Binnen begroting Holland Rijnland
Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te
weten:
Structureel/incidenteel
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Relevante regelgeving:
De Huisvestingsverordening 2019
De Financiële verordening Holland Rijnland 2019.
Eerdere besluitvorming:
nvt

Adviesnota PHO
Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:
Kenmerk:

PHO
22 mei 2019
15:40-16:40
Gemeentehuis Kaag en Braassem
04
ADV-19-01192

Onderwerp:
Wijziging van de Legesverordening en de bijbehorende tarieventabel.

Beslispunten:
Het DB te adviseren het conceptwijzigingsvoorstel voor de Legesverordening Holland
Rijnland 2014 ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur (AB).
Inleiding:
De leges worden geheven op basis van artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van
de Gemeentewet. Het vaststellen van de tarieven voor leges is een bevoegdheid van het
Algemeen Bestuur. Artikel 10 van de Financiële verordening Holland Rijnland 2019
bepaalt dat deze tarieven minimaal eenmaal per vier jaar door het AB dienen te worden
vastgesteld.
De Legesverordening Holland Rijnland bestaat uit twee gedeelten, namelijk de
verordening zelf en de tarieventabel met de tarieven. De voorgestelde wijzigingen in de
verordening dienen ertoe de inhoud van de verordening te beperken tot het werkterrein
van Holland Rijnland en de bepalingen die niet (meer) van toepassing zijn op de
dienstverlening van Holland Rijnland te laten vervallen.
In de Tarieventabel zijn de tarieven vastgelegd voor het in behandeling nemen van
aanvragen van reproducties van stukken bijvoorbeeld in het kader van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Voor de personele inzet van bijvoorbeeld een verzoek
voor archiefonderzoek is een tarief per tijdseenheid vastgesteld. In het kader van de
Huisvestingswet kunnen leges worden geheven voor de aanvragen voor een
huisvestingsvergunning en een urgentieverklaring. De wijze van aanvragen en de criteria
voor de toekenning daarvan zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening Holland
Rijnland 2019.
Beoogd effect:
Een overzichtelijke Legesverordening die aansluit bij de werkzaamheden van Holland
Rijnland. Een tarieventabel die aansluit bij de Huisvestingsverordening.
Rol Holland Rijnland: Gemandateerde taak van het Samenwerkingsorgaan Holland
Rijnland.

Argumenten:
1. Overbodige bepalingen verwijderen.
De bepaling over de eenheden in artikel 3, tweede lid, is niet van toepassing op de in
de tarieventabel genoemde tarieven. Deze formulering is van toepassing als
bijvoorbeeld leges worden geheven voor een tarief voor een vastgelegd aantal
vierkante meters terras of uitstallingsruimte.
2. Aansluiten bij de praktijk.
Leges dienen gelijk door de aanvrager te worden voldaan. Artikel 5 onderdeel b
waarmee de mogelijkheid wordt gegeven na kennisgeving te betalen kan daarom
vervallen.
3. Overbodige bepalingen verwijderen.
In artikel 7, onderdeel a is het afgeven van verklaringen omtrent inkomen en
vermogen opgenomen. Het afgeven van deze verklaringen behoort niet tot de
werkzaamheden van Holland Rijnland.
4. Aansluiten bij de praktijk.
Op betalingen voor diensten die door Holland Rijnland geleverd worden, wordt geen
uitstel van betaling verleend. Artikel 9 kan daarom vervallen.
5. Aansluiten bij de huidige werkwijze.
Door de wijzigingen met terugwerkende kracht (per 1 januari 2019) in werking te laten
treden kan de gewijzigde verordening en de tarieventabel voor het jaar 2019
gehanteerd worden.
6. De tarieventabel laten aansluiten bij de reikwijdte van de Huisvestingsverordening.
De Huisvestingsverordening ziet niet meer op woningen die bij het convenant
Woonruimteverdeling zijn aangesloten. De betreffende bepaling in de tarieventabel kan
daarom vervallen. Voor huisvestingsvergunningen voor woningen die wel onder de
Huisvestingsverordening vallen wordt geen leges geheven. Dat betekent dat voor deze
vergunningen een tarief van € 0,00 wordt gehanteerd, Met dit voorstel wordt dat tarief
vastgesteld.
7. Verduidelijking betalingsregels.
Het tarief voor de urgentieverklaring geldt voor het aanvragen van een
urgentieverklaring. Ook als een aanvraag niet de gewenste urgentieverklaring tot
resultaat heeft, blijft leges verschuldigd. In de praktijk blijkt dat hierover nog wel eens
verwarring optreedt. De tekst is daarom op dat punt verduidelijkt.
Kanttekeningen/risico’s:
1. De voorgestelde versobering van de regeling beperkt mogelijkheden om leges te
heffen.
Mocht Holland Rijnland in de toekomst besluiten diensten te gaan verlenen zoals het
afgeven van verklaringen op het terrein inkomen en vermogen (artikel 7 onderdeel a)
dan dient het tarief daarvoor door het AB te worden vastgesteld. De eventuele
aanpassingen in de formele en materiële bepalingen kunnen in de betreffende
besluitvorming worden meegenomen.
Financiën: n.v.t.
Advies: De auditcommissie zal in de gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen
over de voorgestelde wijzigingen.

Planning:
De Legesverordening treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 in werking.
Communicatie:
De besluiten van het AB worden op gebruikelijke wijze, via het elektronisch
publicatieblad, overheid.nl en de website van Holland Rijnland, bekend gemaakt.
Bijlagen:
1. Adviesnota AB voor de Legesverordening.
2. Wijzigingsbesluit Legesverordening en tarieventabel.
3. Ter toelichting een (zichtbaar) gewijzigde versie van de legesverordening.

