Bijlage 1: Overzicht wijzigingen
Eerste wijzigingsverordening belastingen 2017, BBV nr: 2017/63173
In de onderstaande tabellen wordt een overzicht oud - nieuw gegeven inzake de in het raadsvoorstel
voorgestelde wijzigingen. In onderdeel A. wordt een overzicht gegeven met betrekking tot de
voorgestelde redactionele wijzigingen en in onderdeel B. de voorgestelde tariefswijzigingen.
A. Tekstwijziging
Onderstaande vergelijkingstabel is beperkt tot die raadsvoorstellen, welke leiden tot een
tekstwijziging.
Verordening leges 2017
Tekst oud

Tekst Nieuw

Artikel 6
Wijze van
heffing

De leges worden geheven bij wege
van aanslag dan wel door middel van
een mondelinge dan wel een
gedagtekende schriftelijke
kennisgeving, waaronder mede wordt
begrepen een stempelafdruk, zegel,
nota of andere schriftuur. Het
gevorderde bedrag wordt mondeling,
dan wel door toezending of uitreiking
van de schriftelijke kennisgeving aan
de belastingschuldige bekendgemaakt.

Oud

Tekst oud

Nieuw

De leges worden geheven bij
wege van aanslag door middel
van een gedagtekende
schriftelijke kennisgeving,
waaronder mede wordt
begrepen een stempelafdruk,
zegel, nota of andere
schriftuur. Het gevorderde
bedrag wordt door toezending
of uitreiking van de
schriftelijke kennisgeving aan
de belastingschuldige
bekendgemaakt.
Tekst Nieuw

Artikel 7
lid 3, sub a
Termijnen
van
betaling

De leges moeten worden
betaald ingeval de
kennisgeving als bedoeld
in artikel 6:

Artikel 7
lid 3, sub
a is
komen te
vervallen.
Artikel 7
lid 3 sub
b is
gewijzigd
in artikel
7 lid 3

De leges moeten worden
betaald ingeval de
kennisgeving als bedoeld in
artikel 6 schriftelijk wordt
gedaan, op het moment van
uitreiken van de
kennisgeving, dan wel in
geval van toezending daarvan,
binnen twee maanden na de
dagtekening van de
kennisgeving

a. mondeling wordt
gedaan, op het moment
van het doen van de
kennisgeving;

Verordening leges 2017 tarieventabel wijzigen naam betrokken afdeling artikel 1.18.3
Tekst oud
Tekst Nieuw
1.18.3

GOB
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Verordening leges 2017 tarieventabel
Tekst oud
DVV

DVV

Tekst Nieuw

1.20.8.1 Voor de aanvragen uit deze
titel, vermeld onder de
hoofdstukken 11, 12, 14, 15
en de artikelen 1.18.3, 1.18.9,
1.18.10, en 1.19.5 t/m
1.19.19, 1.20.4, 1.20.5 en
1.20.2.5 geldt dat als de
aanvraag niet ontvankelijk
wordt verklaard, of wanneer
de aanvraag buiten
behandeling wordt gesteld, er
aanspraak bestaat op
teruggaaf van:

2.3.5

Voor de aanvragen uit deze titel,
vermeld onder de hoofdstukken
11, 12, 14, 16 en de artikelen
1.18.3, 1.18.9, 1.18.10 en 1.19.5
t/m 1.19.16, 1.20.4, 1.20.5 en
1.20.2.4 geldt dat als de aanvraag
niet ontvankelijk wordt verklaard,
of wanneer de aanvraag buiten
behandeling wordt gesteld, er
aanspraak bestaat op teruggaaf
van:

Tekst oud

Tekst Nieuw

In gebruik nemen of
gebruiken bouwwerken /
inrichtingen in relatie tot
brandveiligheid

In gebruik nemen of gebruiken
bouwwerken in relatie met
brandveiligheid

90%

Titel 2, Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, artikel
2.3.5.2, 2.3.5.2.1, 2.3.5.2.2., 2.3.5.2.3 en 2.3.5.4 komen te vervallen
DVV
2.3.5.2
Vervallen, verplaatst naar titel 3, onder artikel 3.2.6.
DVV
2.3.5.2.1
Vervallen, verplaatst naar titel 3, onder artikel 3.2.6.1.
DVV
2.3.5.2.2
Vervallen, verplaatst naar titel 3, onder artikel 3.2.6.2
DVV
2.3.5.2.3
Vervallen, verplaatst naar titel 3, onder artikel 3.2.6.3
DVV
2.3.5.2.4
Vervallen, verplaatst naar titel 3, onder artikel 3.2.6.4
DVV
2.3.5.4.
Vervallen, verplaatst naar titel 3, onder artikel 3.2.6.5.
Verordening leges 2017, wijzigen artikel 2.1.1.2, UAV als bijlage gehecht aan de verordening.
Tekst oud
Tekst Nieuw
DVV

2.1.1.2 bouwkosten:
de aannemingssom inclusief
omzetbelasting, bedoeld in
paragraaf 1, eerste
lid, van de Uniforme
administratieve voorwaarden
voor de uitvoering van
werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV
2012), voor het uit te
voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt een raming van de
bouwkosten,
inclusief omzetbelasting,
bedoeld in het normblad NEN
2631, uitgave 1979,
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bouwkosten:
de aannemingssom inclusief
omzetbelasting, bedoeld in
paragraaf 1, eerste
lid, van de Uniforme
administratieve voorwaarden,
welke als bijlage aan deze
verordening is gehecht, voor de
uitvoering van
werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV
2012), voor het uit te
voeren werk, of voor zover
deze ontbreekt een raming van
de bouwkosten,
inclusief omzetbelasting,
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of zoals dit normblad laatstelijk
is vervangen of gewijzigd.
Indien het bouwen
geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschiedt
wordt in deze titel
onder bouwkosten verstaan: de
prijs die aan een derde in het
economisch
verkeer zou moeten worden
betaald voor het tot stand
brengen van het
bouwwerk waarop de aanvraag
betrekking heeft.

bedoeld in het normblad NEN
2631, uitgave 1979,
of zoals dit normblad laatstelijk
is vervangen of gewijzigd.
Indien het bouwen
geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschiedt
wordt in deze titel
onder bouwkosten verstaan: de
prijs die aan een derde in het
economisch
verkeer zou moeten worden
betaald voor het tot stand
brengen van het
bouwwerk waarop de aanvraag
betrekking heeft.
Bij twijfel over de juistheid van Bij twijfel over de juistheid van
de hoogte van de opgegeven
de hoogte van de opgegeven
bouwkosten kan
bouwkosten kan
het college van burgemeester en het college van burgemeester en
wethouders de hoogte van de
wethouders de hoogte van de
bouwkosten
bouwkosten
ambtshalve vaststellen op advies ambtshalve vaststellen op
van een bouwtechnisch
advies van een bouwtechnisch
ambtenaar en/of
ambtenaar en/of
op advies van een extern
op advies van een extern
deskundige.
deskundige.
Verordening leges 2017 tarieventabel wijzigen Titel 3, artikel 3.7.6. Toevoeging leges voor het
omzetten van een papieren bezoekersvergunning naar digitale bezoekersregeling en opsplitsing
in twee nieuwe artikelen (3.7.6 en 3.7.6.1)
Tekst oud
Tekst Nieuw
DVV

3.7.6

Voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een
ontheffing of tijdelijke
vergunning als bedoeld in de
Parkeerverordening 2012,
voor het verzorgen van een
wijziging als bedoeld in artikel
5 van de Parkeerverordening
2012, met uitzondering van
overschrijving tenaamstelling
bij overlijden van
vergunninghouder en
beëindiging van een
parkeerproduct,
of voor het verstrekken van
het product tweede
bezoekersparkeervergunning
als deze op een later tijdstip
aangevraagd wordt dan de
eerste
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Voor het in behandeling nemen
€17,80
van een aanvraag tot het
verkrijgen van een ontheffing of
tijdelijke vergunning als bedoeld
in de Parkeerverordening 2012,
voor het verzorgen van een
wijziging als bedoeld in artikel 5
van de Parkeerverordening 2012,
met uitzondering van
overschrijving tenaamstelling bij
overlijden van
vergunninghouder, de
beëindiging van een
parkeerproduct en het omzetten
van een papieren
bezoekersvergunning naar
digitale bezoekersregeling:
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bezoekersparkeervergunning:

DVV

3.7.6.1.

voor het in behandeling nemen
€ 17,80
van een aanvraag voor een
tweede
bezoekersparkeervergunning, als
deze op een later tijdstip
aangevraagd wordt dan de eerste
bezoekersparkeervergunning:

Verordening Begraafrechten 2017
Tekst oud
Artikel
6
Wijze
van
heffing

De rechten, worden geheven bij
wege van aanslag, of door middel
van een mondelinge kennisgeving
of een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving waarop het
gevorderde bedrag is vermeld. Het
gevorderde bedrag wordt door
toezending of uitreiking van de
schriftelijke kennisgeving aan de
belastingschuldige bekendgemaakt.

Tekst Nieuw
De rechten, worden geheven
bij wege van aanslag of een
gedagtekende schriftelijke
kennisgeving waarop het
gevorderde bedrag is
vermeld. Het gevorderde
bedrag wordt door
toezending of uitreiking van
de schriftelijke kennisgeving
aan de belastingschuldige
bekendgemaakt.

Verordening afvalstoffenheffing 2017
Tekst oud
Artikel 4
Maatstaf van
heffing en
belastingtarief

De belasting bedraagt per perceel
per kalenderjaar:
a. €321,72
b. slechts indien er sprake is van
gebruik van het perceel door één
persoon bedraagt de belasting €
212,40
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Tekst Nieuw
De belasting bedraagt per
kalenderjaar:
1. indien dat perceel op 1
januari van het
belastingjaar of, indien de
belastingplicht later
aanvangt bij aanvang van
de belastingplicht wordt
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gebruikt één persoon: €
212,40
2. Indien dat perceel op 1
januari van het
belastingjaar of, indien de
belastingplicht aanvangt in
de loop van het
belastingjaar bij aanvang
van de belastingplicht,
wordt gebuikt door meer
dan één persoon € 321,72

B. Tariefswijziging
Onderstaande vergelijkingstabel is beperkt tot die raadsvoorstellen, welke leiden tot een
tariefswijziging.
Verordening leges 2017

Tarief
huidig

nieuw

Tarieventabel leges
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een
rijbewijs

€ 38,99

€ 39,11

Hoofdstuk 8 Bodem- en vastgoedinformatie
1.8.4.2
Het digitaal verstrekken van informatie over de gesteldheid
van de bodem in de vorm van een geautomatiseerd rapport
(onder andere bij grondtransacties)

€52,40

€30,00
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