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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Wijziging legesverordening tbv vergunningsplicht deelvoertuigen 

 

Nummer 2022/973162 

Portefeuillehouder Roduner, F.J. 

Programma/beleidsveld 7.1 Lokale belastingen en heffingen 

Afdeling BBOR 

Auteur Zijlstra, T. 

Telefoonnummer 023-5113339 

Email tzijlstra@haarlem.nl 

Kernboodschap Met deze derde wijziging van de Verordening leges 2022 worden ten aanzien van 

de Tarieventabel Leges behorende bij de Verordening leges 2022 aanpassingen 

voorgesteld. Met de Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 

Haarlem 2022 wordt een vergunningsplicht voor deelvoertuigen ingevoerd. Om 

voor deze vergunning leges te kunnen heffen is een wijziging van de Verordening 

leges 2022 noodzakelijk.  

 

De raad is op grond van artikel 229 van de Gemeentewet bevoegd tot het 

vaststellen van de wijzigingen.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

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.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Uitwerking mobiliteitsbeleid inzake deelscooters (2022/668692) vastgesteld in 

college BW van 30 mei 2022 en besproken commissie Bestuur 16 juni 2022. 

Besluit College 

d.d. 23 augustus 2022 

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 “Derde wijziging van de Verordening leges Haarlem 2022” vast te stellen. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

1. Inleiding 

Met deze derde wijziging van de Verordening leges 2022 wordt ten aanzien van de Tarieventabel 

Leges behorende bij de Verordening leges 2022 aanpassingen voorgesteld. De verordening wordt 

hiermee in overeenstemming gebracht met de uitvoering van het beleid en de geldende wet- en 

regelgeving. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: de “Derde wijziging van de Verordening leges Haarlem 2022” vast te 

stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de wijziging van de Verordening leges Haarlem 2022 wordt beoogd de Tarieventabel Leges 

behorende bij de Verordening leges Haarlem 2022 in overeenstemming te brengen met de uitvoering 

van het beleid en de geldende wet- en regelgeving. 

 

4. Argumenten 

Op 30 mei 2022 is de “Uitwerking mobiliteitsbeleid inzake deelscooters” in het college vastgesteld, 

dat daarna in de Commissie Beheer op 16 juni 2022 is besproken. Een concept van de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV), waarin bepalingen staan opgenomen met betrekking tot 

deelvoertuigen en de bijbehorende nadere regels zijn ook ter kennisname meegestuurd, teneinde 

een verbod in te stellen op het aanbieden van deelvoertuigen zonder vergunning. Met een 

vergunningsplicht gaat ook een wijziging van de legesverordening gepaard. Derhalve wordt aan de 

raad voorgesteld om de  tarieventabel leges 2022, behorende bij de Verordening leges Haarlem 2022 

als volgt te wijzigen: 

 
In Titel 3 ‘Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn’ wordt hoofdstuk 6 

‘Deelvoertuigen’ ingevoegd, luidende als volgt: 
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Hoofdstuk 6 Deelvoertuigen 

VTH        

  3.6.1  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een vergunning voor deelvoertuigen als bedoeld in 

artikel 5.16b van de Algemene Plaatselijke verordening gemeente 

Haarlem bedraagt € 1.870,00  

 

Ambtelijk is met betrekking tot de vergunningsverlening het aantal ingeschatte uren berekend. Het 
gaat om 10 uur eenmalig voor de implementatie van het vergunningensysteem en 10 uur per 
aanvraag. Deze uren voor implementatie en aanvragen worden gedekt door de leges. 
 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De leges en kosten voor het implementeren van een vergunningensysteem en het behandelen van 

vergunningsaanvragen zijn ambtelijk berekend. Bij het toekennen van de vergunningen gelden 

dezelfde leges voor alle soorten deelvoertuigen, waarvoor hetzelfde behandelingsproces geldt. 

 

6. Uitvoering 

De derde wijziging van de Verordening leges treedt in werking de dag na bekendmaking. Tevens 

wordt de derde wijziging van de Verordening leges 2022 verwerkt in de op Overheid.nl gepubliceerde 

Verordening leges Haarlem 2022.  

 

7. Bijlage  

Bijlage 1: Derde wijziging Verordening leges Haarlem 2022 

 

 

 

 
 


	Hoofdstuk 6 Deelvoertuigen

