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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: 

Eerste wijzigingsverordening belastingen 2020 

 

Tariefswijziging en tekstuele wijziging  

Onderstaande vergelijkingstabel is beperkt tot die raadsvoorstellen, welke leiden tot een 

tariefswijziging en tekstuele wijziging. 

A. Wijziging Tarieventabel leges 2020 behorende bij de Legesverordening 2020 

 

 Verordening op de heffing en 
invordering van leges 2020 

Tekstuele wijzigingen en tariefswijzigingen 

Tarieventabel leges 2020,  Titel 2  Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving, Hoofdstuk 3,  
Omgevingsvergunning 

Nieuw 

VTH 2.3.6.3 Indien de aanvraag 
om een 
omgevingsvergunn
ing betrekking 
heeft op het 
geheel of 
gedeeltelijk slopen 
van een bouwwerk 
waarbij krachtens 
een 
bestemmingplan 
bouwhistorische 
waarde aan is 
toegekend, 
bedraagt het 
tarief: 

€ 400,00 

Tarieventabel leges 2020,  Titel 3  Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 1,  
Horeca 

Huidig  Nieuw  



 
 
      B.   Slotbepaling 
 

1. Artikel A deze Twee wijzigingsverordening belastingen 2020 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,      de voorzitter, 
 
 
 
….. 2020 

VTH 3.1.3 Het tarief bedraagt 
voor het in 
behandeling 
nemen van een 
melding als 
bedoeld in artikel 
30a van de Drank- 
en Horecawet bij 
wijziging 
leidinggevende 
(per 
leidinggevende 
met een maximum 
van 3) of bij 
wijziging van de 
oppervlakten van 
de horeca- of 
slijtlokaliteiten en 
terrassen als 
bedoeld in artikel 
30 van de Drank-
en Horecawet 

€ 229,00 VTH 3.1.3 Het tarief bedraagt 
voor het in 
behandeling nemen 
van een melding als 
bedoeld in artikel 
30a van de Drank- en 
Horecawet bij 
wijziging 
leidinggevende of bij 
wijziging van de 
oppervlakten van de 
horeca- of 
slijtlokaliteiten en 
terrassen als bedoeld 
in artikel 30 van de 
Drank-en Horecawet 

€ 229,00 

Nieuw 

VTH 3.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning voor personenvervoer als bedoeld in artikel 2.8 
van de Algemene Plaatselijke Verordening 

€  300,00 
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