
 

 

Amendement: Investeren doen we samen 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 januari 2022,  

Constaterende dat:  

• In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad’ is overeen 
gekomen dat er beleid komt voor 24 uursvergunningen en ruimere openingstijden voor de nachtcultuur;  

• Het college in raadsstuk 2022/1689357 voorstelt een pilot uit te voeren met vrije openingstijden voor de 
horeca;   

• Dit een wijziging van de APV en de legesverordening met zich meebrengt; 

• In de legesverordening wordt toegevoegd dat voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
24-uursvergunning € 247,- leges wordt gerekend; 

• De kosten voor de programmamanager gedekt worden uit de € 150.000,- die jaarlijks beschikbaar zijn voor 
de nachtcultuur; 

• De vaste kosten voor monitoring van de pilot geraamd zijn tussen  € 33.800,- en € 34.800,-; 

• Afhankelijk van het aantal aanvragen de variabele kosten voor monitoring van de pilot geraamd zijn tussen € 
19.200,- en € 96.000,-; 

• Er nog geen budget is voor de monitoring. 

 
Overwegende dat:  

• De leges van € 247,- hooguit de kosten dekken voor de behandeling van een aanvraag; 

• De leges dus niet de kosten (gedeeltelijk) dekken van de monitoring van de pilot; 

• Het reëel is dat de deelnemers een deel van de kosten van de pilot voor hun rekening nemen; 

• De hoogte van de leges deelname ook niet onmogelijk moet maken; 

• Alles overwegende een tarief van € 1.000,- redelijker lijkt dan het tarief dat wordt voorgesteld.  

•  
Besluit Artikel II bijlage 4 APV en Leges wijzigingsvoorstel pilot vrije openingstijden Haarlem als volgt te 
wijzigen: 
 
De Verordening leges 2023 wordt als volgt gewijzigd:  
 
Aan de tarieventabel leges 2023 wordt aan Titel 3, Hoofdstuk 1 Horeca de volgende tariefbepaling met het daarbij 
vermelde tarief toegevoegd:  
 

 3.1.10 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 
2:29b, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (vergunning pilot vrije openingstijden) 

€ 247,00 

 
Te wijzigen in: 
 
De Verordening leges 2023 wordt als volgt gewijzigd:  
 
Aan de tarieventabel leges 2023 wordt aan Titel 3, Hoofdstuk 1 Horeca de volgende tariefbepaling met het daarbij 
vermelde tarief toegevoegd:  
 

 3.1.10 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 
2:29b, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (vergunning pilot vrije openingstijden) 

€ 1.000,00 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
CDA Haarlem   
 

 


