Bijlage 1 Tweede wijzigingsverordening belastingen 2019
De raad van de gemeente Haarlem;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van <…….> ;
gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:
Tweede wijzigingsverordening belastingen 2019
Tariefswijziging en tekstuele wijziging
Onderstaande vergelijkingstabel is beperkt tot die raadsvoorstellen, welke leiden tot een
tariefswijziging en tekstuele wijziging.
A. Wijziging Tarieventabel leges 2019 behorende bij de Legesverordening 2019
Verordening op de heffing en
Tekstuele wijzigingen en tariefswijzigingen
invordering van leges 2019
Tarieventabel leges 2019, Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
Huidig
Nieuw
KCC
1.1.1.4.3. Getrouwd worden
€ 252,78 KCC
Komt te vervallen
door een bekende

-

Nieuw
KCC

1.1.9.1

Huidig
KCC

1.1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
meertalig modelformulier
Nieuw
Tot het verstrekken
€ 23,30
KCC
1.1.10.4 Het op verzoek
van een verklaring
benoemen en beëdigen
van
van een willekeurig
huwelijksbevoegdhei
persoon, niet zijnde een
d
(buitengewoon)
ambtenaar van de
burgerlijke stand voor
het voltrekken van een
huwelijk.

Nieuw
KCC
1.1.10.5
Tot het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid
Tarieventabel leges 2019, Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
Huidig
Nieuw

€13,40

€252,78

€23,30

KCC

1.2.2

voor de versnelde
€ 47,55
KCC
1.2.2
voor de versnelde
uitreiking van een in
uitreiking van een in de
de onderdelen 1.2.1.1
onderdelen 1.2.1.1 tot
tot en met 1.2.1.11
en met 1.2.1.11
genoemd document,
genoemd document,
zijnde een toeslag op
zijnde een toeslag op de
de in die onderdelen
in die onderdelen
genoemde bedragen:
genoemde bedragen:
Tarieventabel leges 2019, Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de
Basisregistratie personen
Nieuw

€ 48,60

KCC
1.4.2.2
tot het verstrekken van een meertalig modelformulier
€18,00
KCC
1.4.4.2
tot het verstrekken van een meertalig modelformulier
€18,00
Tarieventabel leges 2019, Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
Huidig
Nieuw
KCC
1.11.3
voor het in
€ 581,00 KCC
1.11.3
Komt te vervallen
behandeling nemen
van een aanvraag tot
het verkrijgen van
een vergunning voor
het splitsen in
appartementsrechten
als bedoeld in artikel
15 van
Huisvestingsverordeni
ng ZuidKennermerland/IJmo
nd
Tarieventabel leges 2019, Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 2
Organiseren evenementen of markten, foto- en filmopnamen en onversterkte muziek
Huidig
Nieuw
VTH

3.2.2

Een vergunning voor €500,00
een particuliere
markt als bedoeld in
artikel 5:23, eerste lid
van de Algemene
Plaatselijke
Verordening:

3.2.2

Een vergunning voor een particuliere markt als
bedoeld in artikel 5:23,
eerste lid van de
Algemene Plaatselijke
Verordening:

Tarieventabel leges 2019, Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 4,
Huisvestingswet
Nieuw
VTH
VTH

3.4
3.4.1

VTH

3.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan
de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van
de Huisvestingswet 2014 jo. artikel 15 van de Huisvestingsverordening ZuidKennemerland/IJmond: Haarlem (onttrekken)
tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige

€ 581,00

€ 581,00

woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en
onder c, van de Huisvestingswet 2014 jo. artikel 15 van de
Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem (omzetten)
VTH
3.4.3
tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot
€ 581,00
twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de
Huisvestingswet 2014 jo. artikel 15 van de Huisvestingsverordening ZuidKennemerland/IJmond: Haarlem (woningvormen)
VTH
3.4.4
bij intrekking van een ingediende aanvraag om een vergunning als bedoeld in de € 156,00
onderdelen 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3 bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel
van de leges, met dien verstande dat het tarief van de verschuldigde leges wordt
beperkt tot
VTH
3.4.5
tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de
€ 581,00
Huisvestingswet 2014 jo. artikel 22 van de Huisvestingsverordening ZuidKennemerland/IJmond: Haarlem (splitsen)
Tarieventabel leges 2019, Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 7 In
deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
Huidig
Nieuw
VTH
3.7.2.1
Voor het in
€ 796,00 VTH
3.7.2.1
Voor het in behandeling € 796,00
behandeling nemen
nemen van een verzoek
van een verzoek tot
tot registratie in het
registratie in het
landelijk register
landelijk register
kinderopvang voor een
kinderopvang voor
gastouder als bedoeld in
een gastouder als
artikel 1.45 van de Wet
bedoeld in artikel
kinderopvang, bedraagt
1.45 van de Wet
het tarief
kinderopvang en
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen
VTH
3.7.2.4
Voor het in
€ 197,00 VTH
3.7.2.4
Voor het in behandeling € 197,00
behandeling nemen
nemen van een verzoek
van een verzoek tot
tot registratie in het
registratie in het
landelijk register
landelijk register
kinderopvang voor een
kinderopvang voor
gastouder als bedoeld in
een gastouder als
artikel 1.45 van de Wet
bedoeld in artikel
kinderopvang waarbij
1.45 van de Wet
een korte inspectie
kinderopvang en
volstaat, bedraagt het
kwaliteitseisen
tarief
peuterspeelzalen
waarbij een korte
inspectie volstaat,
bedraagt het tarief

B. Wijziging Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019
Verordening op de Heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019
Huidig
Nieuw
Artikel 4 Maatstaf
van heffing,
belastingtarief en
belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en
het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze
verordening behorende en daarvan deel
uitmakende tarieventabel.

Artikel 4
Maatstaf
van
heffing,
belasting
tarief en
belasting
tijdvak

Lid 1 De maatstaf van
heffing, het
belastingtarief en het
belastingtijdvak zijn
vermeld in de bij deze
verordening behorende
en daarvan deel
uitmakende
tarieventabel.

-

Nieuw
Artikel 4 Maatstaf
van heffing,
belastingtarief en
belastingtijdvak

Lid 2
Voor belastingbedragen tot € 10,00, voor de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel b,
voor zover deze belasting bij wege van aanslag wordt geheven, vindt geen invordering plaats.
Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde
verschuldigde bedragen parkeerbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één
belastingbedrag.

C. Wijziging Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019

Huidig
Artikel 3
Belastingplicht,
lid 1
Artikel 3
Belastingplicht,
lid 2

Artikel 3
Belastingplicht,
lid 3

Artikel 6
Belastingtarief

Belastingplichtig is degene die
gelegenheid biedt tot verblijf
als bedoeld in artikel 1
De belastingplichtige is
bevoegd de belasting als
zodanig te verhalen op degene
die verblijf
houdt als bedoeld in artikel 1.
Als er geen persoon is aan te
wijzen die gelegenheid biedt
tot verblijf, is degene
belastingplichtig die verblijf
houdt als bedoeld in artikel 1.
Het tarief bedraagt per
overnachting:
1. €5,00
2. € 3,25, indien er overnacht

Nieuw
Artikel 3
Belasting
plicht, lid
1
Artikel 3
Belasting
plicht, lid
2
Artikel 3
Belasting
plicht, lid
3

Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt
tot verblijf als bedoeld in artikel 2.

De belastingplichtige is bevoegd de belasting als
zodanig te verhalen op degene die verblijf
houdt als bedoeld in artikel 2.

Als er geen persoon is aan te wijzen die
gelegenheid biedt tot verblijf, is degene
belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in
artikel 2.

Artikel 6 Het tarief bedraagt per overnachting:
Belasting
tarief
1. € 5,00, indien er overnacht wordt in een
verblijfsaccommodatie niet zijnde een hostel of
camping als bedoeld in artikel 1.

wordt in een hostel.
3. € 2,00, indien er overnacht
wordt op een camping.

2. € 3,25, indien er overnacht wordt in een
hostel als bedoeld in artikel 1.
3. € 2,00, indien er overnacht wordt op een
camping als bedoeld in artikel 1.

B. Slotbepaling
1. Artikelen A, B en C van deze Twee wijzigingsverordening belastingen 2019 treden in werking
op de dag na bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is de op grond van het eerste lid bepaalde datum.

de griffier,

<datum>

de voorzitter,

