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BBV nr: 2013/309620 
 
 
1. Inleiding 
Met deze Derde wijzigingsverordening belastingen 2013 worden enkele redactionele 
wijzigingen in de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2013 (Tarieventabel 
Leges) doorgevoerd. 
Daarnaast is de in de Tarieventabel Leges opgenomen tariefstelling inzake registratie in het 
landelijk register kinderopvang aangepast, dit met het oog op de kostendekkendheid van deze 
leges. 
De doorgevoerde aanpassingen hebben slechts geringe financiële consequenties. 
 
2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor: 

1. Het college stelt de raad voor de “Derde 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 
De bepaling inzake de leges voor parkeerontheffing (artikel 1.19.2) is redactioneel gewijzigd 
door, meer dan in de huidige tekst het geval is, het tarief te koppelen aan het in behandeling 
nemen van een aanvraag en niet aan de tijdsduur van de ontheffing.  
Deze aanpassing is in lijn met het wettelijk uitgangspunt, dat legesheffing een maximaal 
kostendekkende betaling is voor door de gemeente verrichte diensten, immers de 
capaciteitsinzet voor behandeling van een ontheffing geldig voor een halve dag is gelijk aan 
die voor behandeling van een ontheffing geldig voor een week. 
 
De redactionele aanpassingen van de artikelen 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3.1 (teruggaaf) en de nieuwe 
artikelen 2.7.1 en 2.10.5.1 (intrekking/wijziging) is doorgevoerd, omdat bij een letterlijke 
uitleg van de actuele legesbepalingen de aanvrager van de vergunning ingeval van teruggaaf, 
intrekking of wijziging per saldo een hogere leges verschuldigd zou zijn dan bij de aanvraag. 
Aan de betreffende artikelen is een bepalingen toegevoegd om dit tegen te gaan. 
 
Ten aanzien van de bepalingen ‘registratie in het landelijk register kinderopvang’ is een 
bijstelling van het tarief nodig, omdat de kosten, voor het onderdeel inspectie GGD, hoger 
zijn geworden. In de lijn van de wens van de Raad om de leges kostendekkend te maken, ligt 
het voor de hand deze verhoging door te berekenen aan de aanvrager als direct 
belanghebbende.  
De GGD voert voor de gemeente de inspectieactiviteiten kinderopvang uit, waarbij aan 
kosten € 98,00 per uur in rekening wordt gebracht. Tot 2013 bedroeg het aantal uren voor het 
vooronderzoek 3 uur per aanvraag.  
De GGD heeft aangegeven dat dit aantal uren al krap bemeten was. Nu bovendien per 2013 
het risicogestuurde toezicht is ingevoerd, kan niet meer worden volstaan met 3 uur inzet per 
aanvraag, maar is dit voor registratie gastouders 5 uur en registratie kindercentrum / 



 
 
 
 
 
 
2013/309620  
2 
gastouderbureau / peuterspeelzaal 6 uur. Er is dan ook een onderscheid in tarief gemaakt voor 
enerzijds gastouders (€ 677,04), anderzijds kindercentrum / gastouderbureau / peuterspeelzaal 
(€ 775,04). Ten slotte is een artikel opgenomen inzake intrekking of niet volledig verklaring 
van de aanvraag, voor zover nog geen inspectie van de GGD heeft plaatsgevonden (€ 
187,04). 
 
5. Uitvoering 
De Derde wijzigingsverordening belastingen 2013 wordt gepubliceerd in de stadskrant en 
treedt in werking de dag na publicatie. 
Tevens worden de wijzigingen doorgevoerd in de op Overheid.nl gepubliceerde Verordening 
leges 2013. 
 
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: 
 
Derde wijzigingsverordening belastingen 2013 
 
Artikel A Wijziging van de tarieventabel van de Verordening leges 2013 
 
De navolgende artikelen van de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2013 
komen als volgt te luiden: 
 

    
 1.19.2 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van een 

motorvoertuig:  
 a. op een trottoir of bij een parkeerverbod (ingevolge bord E1 RVV 

1990) of  
 b. bij een stopverbod (bord E2 RVV 1990) of  
 c. in een belanghebbendengebied (bord E9 RVV 1990) of  
 d.  in een voetgangersgebied (bord G7 RVV 1990) alsmede  
 e. de overige ontheffingen op basis van artikel 87 van het RVV 1990,  
  bedraagt per voertuig voor de duur van de in de ontheffing 

genoemde termijn: € 26,85 
 1.19.3 [vervallen]  
 2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag 

omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2,3,2, 2.3.6, 
2.3.6.1A  en 2.3.7.2  

  Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, 
aanleg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 
2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is 
genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van 
een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 75% 

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges, met dien verstande dat voor bouw-, aanleg of 
sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van:  € 136,30  

  Als de leges voor de betreffende vergunning lager is dan het 
hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen 
recht op teruggaaf.  

 2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of  
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sloopactiviteiten 
  Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een 

project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of 
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, 
intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag tot 
intrekking van de vergunning binnen 24 maanden, te rekenen vanaf 
de datum waarop de vergunning is verleend, door de gemeente is 
ontvangen en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De 
teruggaaf bedraagt: 25% 

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges, met dien verstande dat voor bouw-, aanleg, 
kap- of sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag 
van:  € 136,30  

  Als de leges voor de betreffende vergunning  lager is dan het 
hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen 
recht op teruggaaf.  

 2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 
2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de 
leges. De teruggaaf bedraagt: 50% 

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges met dien verstande dat voor bouw-, aanleg, 
kap- of sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag 
van:  € 136,30  

  Als de leges voor de betreffende vergunning  lager is dan het 
hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen 
recht op teruggaaf.  

 2.7.1 Het bepaalde onder artikel 2.7 geldt niet indien de leges voor de 
betreffende vergunning lager is dan het in artikel 2.7 genoemde 
tarief. In die gevallen is de leges van de aanvraag tot wijziging 
gelijk aan de leges van de betreffende vergunning.  

 2.10.5.1.1 Het bepaalde onder artikel 2.10.5.1 geldt niet indien de leges voor 
de betreffende vergunning lager is dan het in artikel 2.10.5.1 
genoemde tarief. In die gevallen is de leges bedoeld in artikel 
2.10.5.1 gelijk aan de leges verschuldigd voor aanvraag van de 
betreffende vergunning.  

VVH 3.7.2 Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in 
het landelijk register kinderopvang voor een  kindercentrum / 
gastouderbureau / peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 1.45 van de 
Wet op de Kinderopvang  € 775,04  

VVH 3.7.2.1 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 op de Kinderopvang  € 677,04  

VVH 3.7.2.2 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,  € 187,04  
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wordt het legesbedrag verminderd met de kosten van deze 
inspectie. Het tarief bedraagt in dat geval 

 
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. Deze verordening treedt 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. 
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Derde wijzigingsverordening belastingen 

2013.  
 
 
 
Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
 
De griffier    De voorzitter 
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