
Tweede wijziging Verordening leges Haarlem 2022 

 
De raad van de gemeente Haarlem; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van …….. ; 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; 

B E S L U I T 

vast te stellen de eerste wijziging van de Verordening leges Haarlem 2022 

Artikel I  
De tarieventabel leges 2022, behorende bij de Verordening leges Haarlem 2022 wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
A. 
Een aantal tarieven opgenomen in Titel 3, Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking, 
worden als volgt gewijzigd:  
 

 Was Wordt  

3.7.2 Voor het in behandeling nemen van een 
verzoek tot registratie in het landelijk 
register kinderopvang voor een 
kindercentrum/ gastouderbureau als 
bedoeld in artikel 1.45 van de Wet 
kinderopvang. 

€ 925,00 € 897,00 

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 
kinderopvang, bedraagt het tarief 

€ 820,00 € 189,28 

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, wordt het 
legesbedrag verminderd met de kosten 
van deze inspectie. Het tarief bedraagt in 
dat geval 

€ 227,00 € 189,28 

3.7.2.3 Indien het verzoek tot registratie in het 

landelijk register kinderopvang wordt 

ingetrokken voordat de wettelijk 

verplichte inspectie op locatie door de 

GGD heeft plaatsgehad, maar de inspectie 

op papier wel al is uitgevoerd, wordt het 

legesbedrag verminderd met de kosten 

€ 529,00 € 189,28 



 
 
Artikel II   
1.   Artikel I 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. 

Artikel III 

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Tweede wijziging van de Verordening leges Haarlem 2022’. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van …  2022 

 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 

van de inspectie op locatie. Het tarief 

bedraagt in dat geval voor een gastouder: 

3.7.2.4 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 

kinderopvang waarbij een korte inspectie 

volstaat, bedraagt het tarief 

€ 203,00 € 189,28 

3.7.2.5 
 
[komt te 
vervallen] 

Het tarief als vermeld in 3.7.2.4 wordt 

verhoogd met de kosten van de GGD, 

zijnde € 54,50 per half uur, met een 

maximum van € 327,00 

 

  [artikel 3.7.2.5 

komt te vervallen] 
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