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Met deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2019 worden ten aanzien van
een aantal hoofdstukken en artikelen uit de Verordening leges 2019 en de
Verordening Precariobelasting 2019 aanpassingen voorgesteld. De verordeningen
worden hiermee in overeenstemming gebracht met de uitvoering van het beleid
en de geldende wet- en regelgeving. Er zijn wijzigingen van redactionele aard en
wijzigingen in tarieven.
De raad is op grond van artikel 229 van de Gemeentewet bevoegd tot het
vaststellen van de wijziging van de Verordening leges 2019.
De commissie bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het
raadsstuk in de raadsvergadering.
1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
de secretaris,

de burgemeester.
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Met deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2019 worden ten aanzien van een aantal artikelen
uit de Tarieventabel leges, behorende bij de Verordening leges 2019 en de Verordening
Precariobelasting 2019 aanpassingen voorgesteld. De verordeningen worden hiermee in
overeenstemming gebracht met de uitvoering van het beleid en de geldende wet- en regelgeving. Er
zijn wijzigingen van redactionele aard en wijzigingen in tarieven.
2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:
•

de "Eerste wijzigingsverordening belastingen 2019" vast te stellen.

3. Beoogd resultaat

Met de wijzigingsverordening wordt beoogd een aantal artikelen uit de Verordening leges 2019 en de
Verordening Precariobelasting 2019 in overeenstemming te brengen met de uitvoering van het
beleid en de geldende wet- en regelgeving

4. Argumenten
1. Wijzingen tarieven Tarieventabel leges 2019. behorende bij de Leeesverordening 2019
Wijziging tarieven reisdocumenten

De rijksministerraad heeft maximum tarieven vastgesteld die in 2019 zullen gelden voor
reisdocumenten. Voorgesteld wordt om de tarieven genoemd in titel 1, hoofdstuk 2 van de
Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 te wijzigen. Het betreft de artikelen 1.2.1.1
tot en met 1.2.1.11.
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Wijziging tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
gegevens als bedoeld in artikel 17, van het Besluit basisregistratie personen.

Voorgesteld wordt om artikel 1.4.5 uit titel 1, hoofdstuk 4 van de Tarieventabel behorende bij de
Legesverordening 2019 te wijzigen.
Artikel 17 van het Besluit Basis Registratie Personen (BRP) regelt dat gemeenten kosten in rekening
mogen brengen in verband met de schriftelijke verstrekking aan overheidsorganen en aan
aangewezen derden. In artikel 10 van de Regeling BRP is deze bijdrage in de kosten (ook wel:
transportkosten of postkamertarief) gesteld op maximaal € 7,50. In onze legesverordening is een
tarief van €5,23 opgenomen. Dit tarief is niet meer toereikend om de kosten te dekken. Het bedrag
van €5,23 dient dan ook gewijzigd te worden in € 7,50.
Wijziging tarieven uit artikel 1.20.2.4. en artikel 1.20.8.1, titel 1, hoofdstuk 2

Voorgesteld wordt om artikel 1.20.2.4. en artikel 1.20.8. te wijzigen. Met deze wijziging wordt het
tarief weer gelijk aan het tarief genoemd in 3.7.7.1. van de legesverordening 2019.
2. Redactionele/tekstuele wijziging Tarieventabel leges 2019
Tekstuele wijziging artikel 1.19.9 uit titel 1, hoofdstuk 20

Voorgesteld wordt om artikel 1.19.9 te wijzigen. De reden dat dit gewijzigd wordt is dat de omvang
van de werkzaamheden niet afhangen van het aantal meters dat een parkeerplaats wordt verlengd.
Daarom wordt er voor gekozen om een tarief per wijziging te hanteren. De tekst in het tarieventabel
wordt gewijzigd van : "voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken per
strekkende meter" naar "voor het wijzigen van de afmetingen van een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken per wijziging". Hat tarief blijft ongewijzigd ( € 67,60)

3. Nieuwe artikelen Tarieventabel leges 2019
Toevoegen artikelen 2.3.5 tot en met artikel 2.3.S.2, titel 2, hoofdstuk 3

Op 1 januari 2018 is de vergunningplicht op grond van de brandbeveiligingsverordening vervangen
door een meldingsplicht op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige
plaatsen in werking (Stb. 2017, 373 en 391). De meldingsplicht uit het Besluit geldt echter niet als
voor de activiteit een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig is. De brandveiligheidstoets
vindt dan plaats in het kader van die vergunningaanvraag. In de legesheffing daarvoor verandert
niets. Voorgesteld wordt om artikelen 2.3.5, 2.3.5.1, 2.3.5.1.1, 2.3.5.1.2, 2.3.5.1.3 en 2.3.5.3 op te
nemen in de Tarieventabel leges 2019.
Aanpassen artikel 3.2.2.2 uit titel 3, hoofdstuk 2

Voorgesteld wordt om artikel 3.2.2.2. uit de Tarieventabel leges 2019 aan te passen. De tekst is per
abuis weggevallen in de Legesverordening 2019. Met de voorgestelde wijziging wordt dit
gecorrigeerd.
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Toevoeging begrippen titel 2, hoofdstuk 1, toevoegen artikel 2.3.12 onder titel 2, hoofdstuk 3

Voorgesteld wordt om een definitie van de begrippen funderingsherstel en bouwblok toe te voegen
aan de begripsomschrijvingen in titel 2, hoofdstuk 1. Daarnaast wordt voorgesteld om een vrijstelling
van de leges voor funderingsherstel op te nemen in artikel 2.3.12.

1. Het afschaffen van leges voor funderingsherstel is een tegemoetkoming in de hoge
funderingskosten
Funderingsherstel is voor de meeste particuliere eigenaren een grote investering. Deze bewoners
worden geconfronteerd met hoge kosten voor funderingsherstel van gemiddeld €50.000 per
fundering. Een extra kostenpost zijn de leges voor de benodigde vergunning om funderingsherstel te
kunnen uitvoeren. Deze leges worden berekend over de bouwkosten en betreft momenteel 2,5% van
de bouwkosten (ca. € 1.250). Dit is een fors bedrag voor de eigenaren die zij liever in willen zetten
voor herstel van de woning. Indien de omgevingsvergunning voor funderingsherstel legesvrij kan
worden verleend, scheelt dit een aanzienlijk bedrag voor de eigenaren. Dit bedrag hoeft niet worden
geleend/gefinancierd en eigenaren worden daarmee financieel ontlast. Het voorstel is de legesvrije
vergunning alleen voor het gedeelte funderingsherstel af te schaffen en alleen als het gehele of een
gedeelte van het bouwblok de fundering herstelt. Voor de overige vergunning plichtige onderdelen
zoals bijvoorbeeld renovatie geldt het reguliere tarief. Deze werkwijze (het verlagen van de leges
voor een bepaalde doelgroep) is niet uniek binnen Haarlem. Ook voor gemeentelijke monumenten
wordt momenteel geen leges in rekening gebracht voor het in stand houden van het monumentale
deel.
2. Het afschaffen van leges voor funderingsherstel is nauwelijks van invloed op de kostendekkendheid
van de leges die worden geheven in de fysieke omgeving
Bij het vaststellen van de begroting 2019 is berekend dat de kostendekkendheid voor bouwleges 98%
is. De verwachte opbrengstderving van het afschaffen van leges voor funderingsherstel is in 2019
maximaal € 62.500 (50 vergunningen), waardoor de kostendekkendheid naar 97% gaat.
3. De opbrengstderving door het afschaffen van leges voor funderingsherstel heeft beperkt financiële
gevolgen, omdat nog geen rekening gehouden is met extra opbrengsten leges als gevolg van
funderingsherstel
Er worden voor 2019 voor 25-50 aanvragen en voor de jaren erna 50 -100 aanvragen verwacht. De
voortgang hangt samen met de voortgang van het herstel in de wijk. Uitgaande van maximaal 50
aanvragen zal het voor 2019 gaan om een opbrengstderving van €62.500. Voor de jaren erna om
maximaal €125.000; procentueel ongeveer 2 % ten opzichte van de opbrengst in 2018. Indien de
inkomsten omlaag gaan, wordt het percentage navenant hoger. Omdat funderingsherstel niet
behoort tot reguliere renovatie of verbouwing, wordt verwacht dat van opbrengstderving ten lasten
van de begrotingsraming slechts in beperkte zin sprake is. Ofwel als de leges voor funderingsherstel
wel zouden worden geheven zou dit relatief gezien een beperkte opbrengst in de begrotingsraming
opleveren. Als leges voor funderingsherstel worden afgeschaft, is dit aldus beperkt van invloed op de
te realiseren begrotingsopbrengst van de totale leges fysieke omgeving.
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Voor een nadere toelichting met betrekking tot funderingsherstel verwijzen wij naar het
raadsvoorstel "aansluiten bij landelijk fonds duurzaam funderingsherstel en afschaffing leges
funderingsherstel" (kenmerk 2018/857736).
Artikel 1.8.4.2, uit titel 1, hoofdstuk 8 kom te vervallen.

Artikel 1.8.4.2 is met de vaststelling van de tweede wijzigingsverordening 2018 komen te vervallen.
Artikel 1.8.4.2 is uitgesplitst in artikel 1.8.4.2.A en 1.8.4.2.B. Artikel 1.8.4.2 staat ten onrechte
vermeld in de Tarieventabel Leges 2019. Voorgesteld wordt om dit artikel te laten vervallen.
2. Wijzingen Tarieventabel Precariobelasting 2019, behorende bij de Verordening Precariobelasting
2019
Wijzigen tekst onderdeel D

Om dubbele belastingheffing te voorkomen werd er geen precario geïnd in de binnenstad, indien
voor een object ook reclamebelasting werd geheven. De heffing van reclamebelasting voor de
binnenstad is per 1 januari 2019 komen te vervallen. Om precariobelasting te kunnen heffen in de
binnenstad, wordt voorgesteld om de inleidende tekst onder onderdeel D te wijzigen.
5. Risico's en kanttekeningen

Het financieel effect van de wijzigingen is per saldo nihil en wordt opgevangen binnen de huidige
ramingen.
6. Uitvoering

De Eerste wijzigingsverordening belastingen 2019 wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en
treedt in werking de dag na publicatie.
Tevens wordt de Eerste wijzigingsverordening belastingen 2019 verwerkt in de op Overheid.nl
gepubliceerde Verordening leges 2019 en de Verordening Precariobelasting 2019
7. Bijlagen

Bijlage 1: Eerste wijzigingsverordening belastingen 2019

Kenmerk: 2019/45885

5/5

