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Kecsmérk: 2022/66331

De raad is op grond van artikel 229 van de Gemeentewet bevoegd tot het 
vaststellen van de wijzigingen.
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.
n.v.t.

2022/66331_________________________________________________________
Wienen, J.
7.1 Lokale belastingen en heffingen
JZ
Barwari, R.
023-5115522
rbarwari@haarlem.nl
Met deze tweede wijziging van de Verordening leges 2022 worden ten aanzien van 
de Tarieventabel Leges behorende bij de Verordening leges 2022 aanpassingen 
voorgesteld. De verordening wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de 
uitvoering van het beleid en de geldende wet- en regelgeving.



€ 280 (negatief)3.7.2 € 925,00 € 897,00
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2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
de "Tweede wijziging van de Verordening leges Haarlem 2022" vast te stellen.

1. Inleiding
Met deze tweede wijziging van de Verordening leges 2022 wordt ten aanzien van de Tarieventabel 
Leges behorende bij de Verordening leges 2022 aanpassingen voorgesteld. De verordening wordt 
hiermee in overeenstemming gebracht met de uitvoering van het beleid en de geldende wet- en 
regelgeving.

Financieel effect op 
begroting:

Bij de voorbereiding van de wijziging van het tarief is gebleken dat er een directe samenhang is met 5 
andere tarieven, waardoor er meer uitzoekwerk, rekenwerk en afstemming nodig was dan voorzien 
waardoor het niet haalbaar was om deze aanpassing in de le wijziging mee te nemen. 
De nu voorgestelde wijziging ziet er als volgt uit:

3. Beoogd resultaat
Met de wijziging van de Verordening leges Haarlem 2022 wordt beoogd de Tarieventabel Leges 
behorende bij de Verordening leges Haarlem 2022 in overeenstemming te brengen met de uitvoering 
van het beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Voor het in behandeling 
nemen van een verzoek tot 
registratie in het landelijk 
register kinderopvang voor 
een kindercentrum/ 
gastouderbureau als bedoeld

4. Argumenten
Tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2022 is een amendement over de leges 
gastouderopvang aan de orde geweest. Dit amendement is ingetrokken omdat het college heeft 
toegezegd naar het legestarief te kijken. Het verzoek van de raad was het tarief te verlagen. 
Het college wil tegemoet komen aan het amendement bij de behandeling van de begroting 2022 met 
betrekking tot de leges voor gastouderopvang zoals genoemd in artikel 3.7.2.1 van de tarieventabel.

Verwachte 
aantallen 
in 2022:
10 per jaar

Wordt
2022

Titel 3, hoofdstuk 7 van de tarieventabel
Was 2021
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€9.500 (negatief)15 per jaar3.7.2.1 € 820,00 € 189,28

€03.7.2.2 € 227,00 € 189,28 0 per jaar

€03.7.2.3 € 529,00 € 189,28

3/5Kenmerk: 2022/66331

in artikel 1.45 van de Wet 
kinderopvang.

Voor het in behandeling 
nemen van een verzoek tot 
registratie in het landelijk 
register kinderopvang voor 
een gastouder als bedoeld in 
artikel 1.45 van de Wet 
kinderopvang, bedraagt het 
tarief
Indien het verzoek tot 
registratie in het landelijk 
register kinderopvang wordt 
ingetrokken of onvolledig 
verklaard, voordat de 
wettelijk verplichte inspectie 
door de GGD heeft 
plaatsgehad, wordt het 
legesbedrag verminderd met 
de kosten van deze inspectie. 
Het tarief bedraagt in dat 
geval
Indien het verzoek tot 
registratie in het landelijk 
register kinderopvang wordt 
ingetrokken voordat de 
wettelijk verplichte inspectie 
op locatie door de GGD heeft 
plaatsgehad, maar de 
inspectie op papier wel al is 
uitgevoerd, wordt het 
legesbedrag verminderd met 
de kosten van de inspectie 
op locatie. Het tarief 
bedraagt in dat geval voor 
een gastouder:



€ 350,- (negatief)S.7.2.4 € 189,28 25 per jaar€ 203,00

3.7.2.5
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[komt te 
vervallen]

5. Risico's en kanttekeningen
Op grond van de septembercirculaire 2021 ontvangt de gemeente Haarlem een structurele bijdrage 
vanaf 2022 van € 66.000 voor intensivering van toezicht en handhaving gastouderopvang. Deze 
hogere bijdrage kan een groot deel van de kosten dekken die onderdeel zijn van de kostprijs die ten 
grondslag ligt aan de legestarieven. Hierdoor blijven alleen de gemeentelijke kosten over om via de 
legestarieven te verhalen. De tarieven kunnen dus omlaag. Hierdoor blijven de gemeentelijke kosten 
volledig gedekt en is er geen financieel effect voor de begroting. Deze hogere rijksbijdrage is nog niet 
in de begroting verwerkt maar in de Voortgangsrapportage 2022/Kadernota 2023 wordt voorgesteld 
deze extra middelen toe te voegen voor toezicht en handhaving kinderopvang. Dit betreft structureel 
beschikbaar geld voor de intensivering toezicht en handhaving gastouderopvang in combinatie met 
de begroting 2023 en opdrachtverstrekking aan de GGD.

Terugwerkende kracht
De wijzigingen worden met terugwerkende kracht doorgevoerd vanaf 1 januari 2022. Aan een 
maatregel terugwerkende kracht verbinden is in het algemeen in strijd met de rechtszekerheid. De 
wijzigingen zijn echter in het voordeel van de belastingplichtige. Omdat er hier sprake is van een 
wijziging met terugwerkende kracht welke een begunstigde karakter heeft, is de terugwerkende 
kracht geoorloofd.

Risico's wijziging
Er worden meerdere tarieven aangepast
Effect van tegemoetkomen aan de intentie van het (ingetrokken) amendement is dat er in plaats van 
een tarief zes tarieven moeten worden aangepast.

Voor het in behandeling 
nemen van een verzoek tot 
registratie in het landelijk 
register kinderopvang voor 
een gastouder als bedoeld in 
artikel 1.45 van de Wet 
kinderopvang waarbij een 
korte inspectie volstaat, 
bedraagt het tarief
Het tarief als vermeld in 
3.7.2.4 wordt verhoogd met 
de kosten van de GGD, zijnde 
€ 54,50 per half uur, met een 
maximum van € 327,00

Artikel
3.7.2.S
komt te 
vervallen
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6. Uitvoering
De tweede wijziging van de Verordening leges treedt in werking de dag na bekendmaking. 
Tevens wordt de tweede wijziging van de Verordening leges 2022 verwerkt in de op Overheid.nl 
gepubliceerde Verordening leges Haarlem 2022.

7. Bijlage
Bijlage 1: Tweede wijziging Verordening leges Haarlem 2022


