
 
B&W 
 
1. Het college stelt de raad voor de Tweede wijzigingsverordening belastingen 2013 vast te stellen. 
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
3. Communicatie: de verordening wordt gepubliceerd in de stadskrant en treedt de dag na 

publicatie in werking.  
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een 

advies heeft uitgebracht. 
 
Raad: 

Besluit 

in te vullen door griffie 

Moties en amendementen 

in te vullen door griffie 
[ ] Conform [ ] Ja 

[ ] Gewijzigd [ ] Nee 

[ ] Aangehouden  

[ ] Afgevoerd Datum vergadering 
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DOEL: Besluiten 
De raad stelt de belastingverordeningen en wijzigingen daarop vast. 
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Onderwerp: Tweede wijzigingsverordening belastingen 2013  
Reg.nummer: 2013/130699 
 
1. Inleiding 
Met deze Tweede wijzigingsverordening belastingen 2013 worden enkele correcties 
in redactie in de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2013 
(Tarieventabel Leges) doorgevoerd. In het bijzonder betreft dit verwijzingen in de 
tabel naar de herziene Algemene Plaatselijke Verordening (Apv), kenmerk M&S/JZ 
2013/105466, zoals deze, conform b&w-besluit d.d. 02-04-2013, ter vaststelling zal 
worden voorgelegd aan de raad in de vergadering van 06-06-2013. 
In de herziene Apv zijn, mede met het oog op het terugdringen van de de regel- en 
lastendruk, een aantal vergunningen geschrapt, waardoor in de Tarieventabel Leges 
de daarmee corresponderende bepalingen dienen te vervallen. 
Daarnaast wordt in de Tarieventabel Leges een nieuwe bepaling opgenomen 
betreffende invoering van leges voor de aanvraag van een garantie of een lening. 
Een totaaloverzicht van de wijzigingen is opgenomen in bijlage A. 
De doorgevoerde aanpassingen hebben slechts geringe financiële consequenties. 
 
2. Voorstel aan de raad 

1. Het college stelt de raad voor de “Tweede wijzigingsverordening 
belastingen 2013” vast te stellen. 

 
3. Beoogd resultaat 
Met de wijzigingsverordening wordt beoogd de betreffende bepalingen in de 
Tarieventabel Leges in overeenstemming te brengen met de uitvoering van het 
beleid en de geldende wet- en regelgeving.  
 
4. Argumenten 
Artikel A, onder I. 
De bepaling ontheffing  route gevaarlijk stoffen is aangepast in verband met een 
wijziging van de grondslag voor ontheffing. Tevens is het tarief  aangepast, omdat 
bij het ombouwen van de Verordening leges 2012 naar de Verordening leges 2013, 
het tarief onjuist in de tarieventabel is verwerkt. 
De nieuwe bepaling 1.20.5 is een nadere uitwerking van het collegebesluit d.d. 19-
02-2013, inzake Nota Garanties en leningen, waarbij is beslist, dat kosten voor het 
in behandeling nemen van de garantie of lening, in beperkte mate, in rekening 
worden gebracht. De leges betreffen de kosten voor inzet van ambtelijke capaciteit: 
voor een kleine garantie / lening 25 uur en voor een grote  garantie / lening 75 uur. 
Gelet op het Coalitieakkoord 2010 – 2014: geen verstrekking van garanties en 
leningen, worden geen meeropbrengsten verwacht. Verstrekking van garantie of 
lening is een uitzonderingssituatie. 
Het vervallen van bepaling 2.3.7.2 vloeit voort uit het Bouwbesluit, waarin is 
bepaald dat voor het verwijderen van asbest een melding voldoende is en geen 
vergunning behoeft te worden aangevraagd. 
De bepalingen  1.18.6, 1.18.7 en 1.20.2.3, onder c.-d.zijn geschrapt, omdat deze 
bepalingen in de praktijk niet werden toegepast. 
Voor het overige betrefen de wijzigingen redactionele aanpassingen. 
 
Artikel A, onder II. 
De in dit artikel opgenomen wijzigingen vloeien voort uit de herziening van de 
Apv. 

Raadsstuk 



 2

 
5. Communicatie 
De Tweede wijzigingsverordening belastingen 2013 wordt gepubliceerd in de 
stadskrant en treedt afhankelijk van de bepaling in werking respectievelijk de dag 
na publicatie en de dag waarop de nieuwe Apv in werking treedt. 
Tevens worden de wijzigingen doorgevoerd in de op Overheid.nl gepubliceerde 
Verordening leges 2013. 
 
6. Uitvoering 
De wijzigingsverordening treedt afhankelijk van de bepaling in werking 
respectievelijk de dag na publicatie en de dag waarop de nieuwe Apv in werking 
treedt. Publicatie vindt plaats in de Stadskrant. De bepalingen worden opgenomen 
in de geconsolideerde versie van de betrokken verordening. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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7. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
Gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; 
 
Besluit: 
 
Vast te stellen de navolgende: 
 
Tweede wijzigingsverordening belastingen 2013 
 
 
1 Artikel A Wijziging van de tarieventabel van de Verordening leges 2013 
 
I. de navolgende artikelen van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 
2013 komen als volgt te luiden: 
 

WZ 1.18.1.1 een melding als bedoeld in art. 5.4, eerste lid, sub a van de  
Telecommunicatiewet van een tracé van maximaal 25 meter € 69,85 

WZ 1.18.1.2 een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent 
plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als 
bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, sub a van de Telecommunicatiewet 
voor tracés langer dan 25 meter € 410,70 

WZ 1.18.1.3 Het tarief als bedoeld in 1.18.1.2 voor tracés van 100 meter of meer 
wordt verhoogd per strekkende meter met € 0,27 

WZ 1.18.1.4 Het tarief als bedoeld in 1.18.1.2 wordt voor elk 
ondersteuningswerk, beschermingswerk en signaalinrichting, 
alsmede de inrichting die is bestemd om daarin verbindingen tot 
stand te brengen waarvoor afzonderlijke plaatsbepaling noodzakelijk 
is, verhoogd met € 61,55 

 1.18.6 [vervallen]  
 1.18.7 [vervallen]  
VVH 1.19.10 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een ontheffing  route gevaarlijk stoffen als bedoeld in artikel 22 
van de Wet gevaarlijke stoffen. € 103,45 

ALG 1.20.2.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de 
onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling 
een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk  

  a.formaat A4 en A3 € 11,21 
  b.formaat A0, A1, A2 € 14,21 
ALG 1.20.2.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 1.20.2.5 is geen leges 

verschuldigd voor: 
- een aanvraag collectevergunning 
- een aanvraag om ontheffing asverstrooiing op verboden plaatsen  

ALG 1.20.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek 
tot het verstrekken van een geldlening of een garantie in verband met 
het aangaan van een geldlening:  

  bij een geldlening of een garantie tot en met € 500.000,00 € 2.500,00 



 4

  bij een geldlening of een garantie groter dan € 500.000,00 € 7.500,00 
  Als de gemeente niet overgaat tot het verstrekken van een geldlening 

of een garantie, bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges.  
 2.3.7.2 [vervallen]  
 2.10.6.1 Als bij het vaststellen van de bouwkosten in opdracht van de 

gemeente advies is gevraagd aan een extern bouwkosten deskundige 
wordt het in 2.3.1 genoemde percentage verhoogd met 0,1%.  

 
 
II. de navolgende artikelen van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 
2013 komen als volgt te luiden: 
 

  Hoofdstuk 14 Standplaatsen en voorwerpen  
 1.14.1 [vervallen]  
VVH 1.14.2.1 een standplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 5:18 eerste lid 

van de Algemene Plaatselijke Verordening € 108,78 
VVH 1.14.2.2 een vergunning voor een tijdelijke standplaats voor activiteiten als 

bedoeld in artikel 5:18 eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening jo. het Standplaatsenbeleid 2010, b&w-besluit d.d. 16 
februari 2010, nr. 2010/25715 € 71,38 

VVH 1.14.2.3 een vergunning voor een initiatief standplaats zoals bedoeld in 
artikel 5:18 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening jo. 
het Standplaatsenbeleid 2010, b&w-besluit d.d. 16 februari 2010, nr. 
2010/25715 € 103,45 

VVH 1.14.2.4 een vergunning voor een standplaats op een weekmarkt zoals 
bedoeld in artikel 2.1 eerste lid van het Marktreglement 2008 € 103,45 

 1.14.3 [vervallen]  
 1.14.4 een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10, vierde 

lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (voorwerpen op, aan 
of boven de weg) vanwege het plaatsen van een uitstalling € 72,42 

 1.14.5 een ontheffing als bedoeld in artikel 5:16 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (verbod venten gedrukte/geschreven 
stukken op aangewezen tijd of plaats) € 103,45 

WZ 1.18.3 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning voor het opbreken van de weg zoals 
bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
bedraagt € 48,25 

DV 1.18.8.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing voor het innemen van de openbare grond ten 
behoeve van (bouw)werkzaamheden als bedoeld in artikel 2:10 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening (langer dan 3 dagen) € 72,67 

DV 1.18.8.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing voor het innemen van de openbare grond ten 
behoeve van (bouw)werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.10 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening die tijdelijk van aard is met 
een maximale geldigheidsduur van 3 dagen € 35,90 

VVH 1.18.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
voor een geluidsontheffing voor werkzaamheden als bedoeld in 
artikel 4:6 tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening € 47,28 

VVH 1.18.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
voor voorwerpen op, aan of boven de weg als bedoeld in artikel 2:10 € 103,45 
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vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening 
WZ 1.19.11 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2, vierde lid van de 

Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren voertuigen 
autobedrijf) 

€ 26,85 

WZ 1.19.12 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:3, tweede lid van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (te koop aanbieden van 
voertuigen) 

€ 26,85 

WZ 1.19.13 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:6, tweede lid van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren kampeermiddelen) 

€ 26,85 

WZ 1.19.14 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8, vijfde lid van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren grote voertuigen) 

€ 26,85 

WZ 1.19.15 om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:11, derde lid van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (aantasting groenvoorzieningen 
door voertuigen) 

€ 26,85 

VVH 1.20.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
kampeerontheffing voor meer dan 75 personen als bedoeld in artikel 
4:18 derde lid van Algemene Plaatselijke Verordening. € 103,45 

VVH 1.20.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
om ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 derde lid (verbranden 
afvalstoffen) bedraagt het tarief € 103,45 

 2.3.8 Uitweg/inrit  
VVH  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 

op het maken of veranderen van het gebruik van een uitweg 
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening 
of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste 
lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 363,63 

VVH 2.3.10 Andere activiteiten  
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning alleen betrekking 

heeft op het plaatsen van zonnecollectoren of zonnepanelen, of het 
restaureren en (her-)plaatsen van gevelstenen door non-
profitorganisaties op het gebied van de monumentenzorg c.a. 
bedraagt het tarief: € 0,00 

VVH 3.1.5 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, 
tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (Sluitingsuur) 
voor een door de gemeente vastgesteld tijdvak van drie jaar: € 108,62 

VVH 3.1.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing  als bedoeld in artikel 2:29a eerste lid van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (nachtgelegenheden) € 195,62 

VVH 3.1.7 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een verlof tot het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije 
drank voor gebruik ter plaatse, zoals bedoeld in artikel 2:33 eerste lid 
van de Algemene Plaatselijke Verordening € 495,78 

VVH 3.1.8 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een verlof tot het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije 
drank voor gebruik ter plaatse, zoals bedoeld in artikel 2:33 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening i.v.m. wijziging leidinggevende 
(per leidinggevende met een maximum van 3) of bij wijziging van 
de oppervlakten van de horeca- of slijtlokaliteiten en terrassen € 119,38 

VVH 3.1.9 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning als bedoeld in artikel 2:32 eerste lid van de € 108,73 
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Algemene Plaatselijke Verordening (terrasvergunning) 
VVH 3.1.10 Voor het in behandeling nemen van een terrasmelding, als bedoeld 

in artikel 2:32 vijfde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening € 0,00 
 3.1.11 [vervallen]  
VVH 3.1.12 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:32d van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (uitgiftebuffet) 

€ 103,45 

VVH 3.1.13 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:33e van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (inrichtingseisen) 

€ 103,45 

VVH 3.2.1 Een ontheffing als bedoeld in artikelen 2:10 vierde lid en 2:45 
tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening tot het houden 
van film-/foto-opnamen jo. Vereenvoudiging vergunningprocedure 
foto- en filmopname, b&w-besluit d.d. 15 juni 2010, nr. 2010/71685:  

VVH 3.2.2 Een vergunning voor een particuliere markt als bedoeld in artikel 
5:23 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening:  

 3.2.3 [vervallen]  
VVH 3.2.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van een vergunning voor het houden van een evenement als bedoeld 
in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening € 103,45 

VVH 3.2.5 Een ontheffing als bedoeld in artikel 4:5, derde lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (onversterkte muziek) € 103,45 

VVH 3.3.1 een vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de 
Algemene plaatselijke verordening,:  

VVH 3.3.2 wijziging van een vergunning in verband met uitsluitend een 
wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als 
bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke 
verordening:  

 3.3.3 [vervallen]  
VVH 3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een 
inrichting als bedoeld in artikel 2:40j, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening € 729,99 

  Hoofdstuk 5 Speelgelegenheden, speelautomatenhallen  
VVH 3.5.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

vergunning als bedoeld in artikel 2:39, tweede lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (speelgelegenheden) bedraagt         € 103,45 

VVH 3.5.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
vergunning als bedoeld in artikel 2:40b, lid 1 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (speelautomatenhal) bedraagt   € 103,45  

VVH 3.5.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing, als 
bedoeld in artikel 2:40f, tweede lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (leeftijdsvereiste beheerder speelautomatenhal) € 649, 67 

 3.7.1 [vervallen]  
VVH 3.7.2 Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het 

landelijk register kinderopvang voor een  kindercentrum / 
gastouderbureau / gastouder / peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 
1.45 van de Wet op de Kinderopvang € 481,04 

VVH 3.7.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing voor extra winkelopenstelling als bedoeld in  
artikel 7 en 8 van de Verordening Winkeltijden Haarlem 2012 €103,45 
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VVH 3.7.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een draaiorgelontheffing als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid 
van Algemene Plaatselijke Verordening. € 103,45 

 
 
Artikel B Overgangsbepalingen 
 
De tariefbepalingen of onderdelen daarvan zoals deze luidden voor de 
inwerkingtreding van deze verordening, blijven van toepassing op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 
 
Artikel C Slotbepaling 
 

1. Artikel A, onder I., van deze verordening treedt in werking op de dag na 
bekendmaking. 
Artikel A, onder II., van deze verordening treedt in werking op de dag dat 
de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening, registratienummer M&S/JZ 
2013/105466, in werking treedt. 

2. De datum van ingang van de heffing is de op grond van het eerste lid 
bepaalde datum. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Tweede wijzigingsverordening 
belastingen 2013.  

 
 
 
 
Gedaan in de vergadering van … … …… (in te vullen door de griffie) 
 
 
 
De griffier    De voorzitter 
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