
B&W-besluit:

1. Het college stelt vaste de eerste wijzigingsverordening tarieventabel leges 2007.

2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Het college stuurt het besluit ter informatie aan de commissie Bestuur, daar dit een door de raad aan
het college gedelegeerde taak betreft.
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Onderwerp
Eerste wijzigingsverordening tarieventabel leges 2007

B & W-vergadering van 1 mei 2007

Bestuurlijke context
De aanpassing van de tarieven van bouwleges wordt gedaan na besluitvorming van de raad (RB 31/2007
van 29 maart 2007).

Los daarvan worden de legestarieven voor fotokopieën welke door de sector Stedelijke Ontwikkeling
worden verstrekt geactualiseerd ten einde deze meer kostendekkend te maken.

Actualisering vindt plaats van de leges burgerzaken op grond van landelijke regelgeving.

Commissieparagraaf:
De besluiten maken onderdeel uit van het gemeentelijk belastingbeleid. Een deel van de besluiten is op
grond van delegatie van raad aan college gedelegeerd. Van de besluitvorming door het college over
belasting dient de raad, via de commissie bestuur, te worden geïnformeerd.



Eerste wijzigingsverordening tarieventabel Leges 2007

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem

Besluit vast te stellen de eerste wijzigingsverordening tarieventabel leges 2007

Artikel 1
In de tarieven tabel leges 2007 wordt
1. PD BU 2.3 als volgt gewijzigd:
PD BU 2.3 verklaring omtrent het gedrag € 30,05 

2. PD BU 2.8 als volgt gewijzigd:
PD BU 2.8 Nederlandse identiteitskaart € 31,25 

3. PD BU 2.9 a. als volg gewijzigd:
PD BU 2.9 a. a. bijschrijven kind tegelijk bij aanvraag nieuw paspoort € 8,20 

4. PD BU 2.9 b. als volg gewijzigd:
PD BU 2.9 b. b. bijschrijven kind in bestaand paspoort € 19,20 

Artikel 2
In de tarieven tabel leges 2007 wordt na PD BU 3.3 het onderstaande toegevoegd:

PD BU 3.3 A Het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd
partnerschap, het omzetten van een geregistreerd
partnerschap in een huwelijk aan de balie bij
burgerzaken of in de ondertrouwkamer. € 103,00

Artikel 3
De tarieventabel van de legesverordening 2007 wordt als volgt gewijzigd:

1. De post SO VT K 2.1 komt als volgt te luiden:
Voor het in behandeling nemen van een geregistreerde
bouwaanvraag tot het verstrekken van een reguliere,
dan wel lichte bouwvergunning, als bedoeld in artikel 40,
eerste lid, jo artikel 44, eerste en tweede lid, van de Woningwet,
2,72 % van de bouwkosten met een minimum van € 120,00 

2. De post SO VT K 2.1A komt als volgt te luiden:
Voor het in behandeling nemen van een geregistreerde
bouwaanvraag tot het verstrekken van een reguliere
gefaseerde bouwvergunning, als bedoeld in artikel 56a,
eerste lid, van de Woningwet, bij de eerste fase van
de aanvraag 1,4% van de gehele bouwkosten
met een minimum van € 120,00 
en bij de tweede fase eveneens 1,4% van de gehele
bouwkosten met een minimum van € 120,00 



3. Bij de posten SO VT K2.1.B, K2.2, K2.7 a., K2.7 b., K2.7 c, K2.8., K2.9, K6.1, K6.4, K8.2 a,
K8.2 b, K8.2 c, K10.1, K10.1B, K10.2, K10.3 a, K10.3 b en K10.3 c wordt het bedrag van
€ 108 vervangen door € 120.

Artikel 4
De tarieventabel van de legesverordening 2007 wordt als volgt gewijzigd:
De post SO VT K 13.1 komt als volgt te luiden:

SO VT K 13.1 Het tarief voor het verstrekken van kopie(ën) bedraagt:

SO VT K 13.1.1 per kopie formaat A4 € 0,45 
SO VT K 13.1.2 per kopie formaat A3 € 1,00 
SO VT K 13.1.3 per kopie formaat A2 € 2,55 
SO VT K 13.1.4 per kopie formaat A1 € 3,10 
SO VT K 13.1.5 per kopie formaat A0 € 4,35 

Artikel 5
Deze verordening treedt in werking daags na publicatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
Van Haarlem op 1 mei 2007

De secretaris,

De burgemeester,


