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Met deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2020 worden ten aanzien van
een aantal artikelen uit de Tarieventabel leges, behorende bij de Verordening
leges 2020, aanpassingen voorgesteld. De verordening wordt hiermee in
overeenstemming gebracht met de uitvoering van het beleid en de geldende weten regelgeving. Er zijn wijzigingen van redactionele aard en wijzigingen in tarieven.
De raad is op grond van artikel 229 van de Gemeentewet bevoegd tot het
vaststellen van de wijziging van de Tarieventabel leges, behorende bij de
Verordening leges 2020.
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.
1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
de secretaris,

de burgemeester,
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Besluit Raad
d.d. ……….
(wordt ingevuld door de
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
de “Eerste wijzigingsverordening belastingen 2020” vast te stellen.
de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding
Met deze Eerste wijzigingsverordening belastingen 2020 worden ten aanzien van een aantal artikelen
uit de Tarieventabel leges, behorende bij de Verordening leges 2020, aanpassingen voorgesteld. De
verordening wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de uitvoering van het beleid en de
geldende wet- en regelgeving. Er zijn wijzigingen van redactionele aard en wijzigingen in tarieven.
2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
-de “Eerste wijzigingsverordening belastingen 2020” vast te stellen.
3. Beoogd resultaat
Met de wijzigingsverordening wordt beoogd een aantal artikelen uit de Tarieventabel leges,
behorende bij de Verordening leges 2020 in overeenstemming te brengen met de uitvoering van het
beleid en de geldende wet- en regelgeving.
4. Argumenten
Wijziging artikel 3.1.3 uit titel 3, Hoofdstuk 1 van de Tarieventabel Leges
Er wordt voorgesteld om artikel 3.1.3 uit titel 3, Hoofdstuk 1 Horeca van de Tarieventabel Leges aan
te passen. Naar aanleiding van het evaluatieonderzoek horecaleges, waarbij is gebleken dat het tarief
wijziging leidinggevenden als hoog wordt ondervonden door de horeca, wordt voorgesteld de tekst
in de verordening op dit onderdeel te wijzigen in: “3.1.3. Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet bij wijziging
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leidinggevende of bij wijziging van de oppervlakten van de horeca- of slijtlokaliteiten en terrassen als
bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet”.
In de oorspronkelijke tekst stond een bedrag per leidinggevende met een maximum van drie.
Het tarief is reeds aangepast bij de vaststelling van de Tarieventabel leges 2020, behorende bij de
Verordening leges 2020, de voorgestelde tekstuele wijziging is per abuis ongewijzigd gebleven.
Nieuw artikel in titel 2, hoofdstuk 3 van de Tarieventabel Leges
Er wordt voorgesteld om aan titel 2, hoofdstuk 3 van de Tarieventabel Leges een nieuw artikel toe te
voegen (artikel 2.3.6.3). Op 21 november 2019 heeft de gemeenteraad Reparatieplan B vastgesteld
(Gemeenteblad 2019 nr. 295861). Het Reparatieplan B herstelt onvolkomenheden in andere
bestemmingsplannen. In het Reparatieplan komt onder andere aan bod: het beschermen van
bouwhistorische waarden in de centrumgebieden: Bakenes, Oude Stad, Nieuwstad, Papentorenvest,
Burgwal, Heiliglanden-de Kamp en de Vijfhoek.
In het bestemmingsplan Reparatieplan B, wat tevens wijzigingen brengt in andere
bestemmingsplannen, is sinds kort een sloopvergunningstelsel opgenomen voor de (gedeeltelijke)
sloop van bouwhistorische waardevolle elementen in een gebouw. Dit betreft, zoals hierboven staat
vermeld, nieuw beleid wat recentelijk onherroepelijk is geworden. Er zijn in het verleden niet eerder
sloopvergunningen verleend voor panden met een bouwhistorische waarden.
Er wordt momenteel een bedrag van circa €1778,00 euro in rekening gebracht voor het in
behandeling nemen van aanvragen van sloopvergunningen op basis van andere regelingen in het
bestemmingsplan (zoals bijvoorbeeld bij monumentale panden). Dit betreft procedures waarvoor
veel werkzaamheden verricht dienen te worden. Het in behandeling nemen van aanvragen van
(gedeeltelijke) sloopvergunningen voor panden met bouwhistorische waardevolle elementen zal
echter minder tijd in beslag nemen. Daarom wordt voorgesteld hiervoor een afzonderlijk tarief vast
te stellen.
Gemiddeld wordt vier uur geraamd voor het afhandelen van een aanvraag van een sloopvergunning
voor panden met bouwhistorische waardevolle elementen. Op basis van 100% kostendekkend kan
een bedrag aan leges worden berekend van €400,00. Wij stellen voor om in de Tarieventabel Leges,
bijhorende bij de Legesverordening Haarlem 2020, een tarief van 400,00 op te nemen voor het in
behandeling nemen van een aanvraag van een sloopvergunning voor panden met bouwhistorische
waardevolle elementen (artikel 2.3.6.3.)
Nieuw artikel in titel 3, hoofdstuk 1 van de Tarieventabel Leges
Er wordt voorgesteld om aan titel, 3 Hoofdstuk 1 van de Tarieventabel Leges een nieuw artikel (
artikel 3.7.1) toe te voegen. Deze toevoeging ligt in het verlengde van het besluit van de Raad op 19
december 2019 om aan de Algemene Plaatselijke Verordening Haarlem een artikel toe te voegen
waarbij het verboden is om zonder vergunning personen te vervoeren en het besluit van de Raad om
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“Beleidsregels Alternatief Personenvervoer” vast te stellen. Voor deze nieuwe vergunning wordt
daarvoor deze bepaling aan de tarieventabel toegevoegd.
5. Risico’s en kanttekeningen
Het financieel effect van de wijzigingen is per saldo nihil en wordt opgevangen binnen de huidige
ramingen.
6. Uitvoering
De Eerste wijzigingsverordening belastingen 2020 wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en
treedt in werking de dag na publicatie.
Tevens wordt de Eerste wijzigingsverordening belastingen 2020 verwerkt in de op Overheid.nl
gepubliceerde Verordening leges 2020
7. Bijlagen
Bijlage 1 : Eerste wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2020

Kenmerk: 2020/123814

4/4

