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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Hieronder treft u het voorstel met betrekking tot de Verordening tot eerste wijziging Legesverordening 
2012 met de daarbij behorende tarieventabel aan. 

2. Achtergrond 
Als gevolg van het Bouwbesluit 2012 en de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiebewoning 
dient de Legesverordening 2012 met de daarbij behorende tarieventabel aangepast te worden. 

Bouwbesluit 2012 
Met ingang van 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 inwerking getreden. De bepalingen in de 
gemeentelijke bouwverordening over slopen vervallen. Dat betekent dat de tariefbepalingen in de 
legesverordening die op dit slopen betrekking hebben vervallen. Het Bouwbesluit 2012 voorziet hierin. 
Voortaan volstaat een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 2012. Legesheffing voor het 
behandelen van de sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 2012 is dus niet mogelijk. Er is namelijk 
geen sprake van werkzaamheden rechtstreeks en in overheersende mate ten dienste van een 
individualiseerbaar belang. Voor het slopen gelden algemene, landelijke voorschriften. In de meeste 
gevallen volstaat het sturen van een ontvangstbevestiging. Het bevoegd gezag kan nadere voorschriften 
opleggen, maar dat zal alleen in uitzonderlijke gevallen nodig zijn. Op grond van jurisprudentie van de 
Hoge Raad is het stellen van nadere voorschriften geen dienstverlening waarvoor legesheffing mogelijk 
is. 

In drietal situaties blijft een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. In deze gevallen blijft de 
legesheffing gehandhaafd. Een omgevingsvergunning blijft vereist voor het slopen van een bouwwerk: 

dat een monument is; 
dat staat in een beschermd stads- of dorpsgezicht; 

als dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald. 

Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoning 

Het wetsvoorstel Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoning wordt ingetrokken. De 
specifieke tariefbepalingen die zijn opgenomen in de Legesverordening 2012 kunnen vervallen. Een 
persoonsgebonden omgevingsvergunning blijft mogelijk. Op een aanvraag voor zo'n vergunning is het 
tarief van onderdeel 2.3.4.2 (planologisch strijdig gebruik zonder bouwactiviteit; buitenplanse kleine 
afwijking) van toepassing. 
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Als gevolg van de bovenstaande wettelijke wijzigingen worden de volgende aanpassingen gebracht in de 
Legesverordening 2012 met de daarbij behorende tarieventabel: 

- Artikel 13, derde lid van de Legesverordening 2012 vervalt (wetsvoorstel Wet vergunning 
onrechtmatige bewoning recreatiewoning). 
Onderdeel 2.1.1.3 van de tarieventabel vervalt (begripsomschrijving sloopkosten). 
Onderdeel 2.1.1.4 wordt vernummerd tot 2.1.1.3. 
De onderdelen 2.3.4.8 en 2.3.4.9 vervallen (tariefbepaling onrechtmatige bewoning 
recreatiewoningen). 
Onderdeel 2.3.7 sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of 
dorpsgezicht wordt aangepast. 
Hoofdstuk 8 (sloopmelding) vervalt. 

3. Overwegingen 
Naast de bovenvermelde aanpassingen als gevolg van wetswijzigingen wordt er voorgesteld om twee 
artikelen toe te voegen aan de tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2012, namelijk; 

- /. 17.4.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
ter verkrijging van een vergunning voor het inzamelen van geld of goederen 
(collecteren artikel 5:13 APV) 6 17,30 

- 1.17.4.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
ter verkrijging van een (doorlopende) vergunning voor het inzamelen 
van geld of goederen welke een keurmerk bezitten van het CBF 6 69,00. 

Momenteel wordt er voor deze twee aanvragen leges geheven op grond van artikel 1.17.4.6 van de 
tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2012. Dit artikel luidt als volgt: 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
welke op grond van de Algemene plaatselijke verordening wordt 
verstrekt, voorzover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in een 
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 6 69,00 

Er is onlangs geconstateerd dat het tarief dat in rekening wordt gebracht in verband met de aanvragen ter 
verkrijging van vergunningen voor het inzamelen van geld of goederen niet geheel reëel is. 

De tarieven die opgenomen zijn in de tarieventabel van gemeente Steenbergen zijn kostendekkende 
tarieven. De tarieven zijn vastgesteld op grond van tijdsbesteding gerelateerd aan het verlenen van een 
dienst en met de door derden in rekening gebrachte kosten. 

Er zijn in geval van aanvragen voor het inzamelen van geld of goederen twee soorten vergunningen. 
Namelijk eenmalige vergunningen (voor het inzamelen van geld of goederen (collecteren artikel 5:13 
APV)) en doorlopende vergunningen((doorlopende) vergunning voor het inzamelen van geld of goederen 
welke een keurmerk bezitten van het CBF). 

De tijdsbesteding voor het in behandeling nemen van "eenmalige vergunningen" bedraagt in werkelijkheid 
15 minuten. Er wordt momenteel leges geheven op basis van een tijdsbesteding van een uur. De 
tijdsbesteding voor het in behandeling nemen van "doorlopende vergunningen" bedraagt een uur, 
waardoor het tarief zoals momenteel wordt geheven op basis van artikel 1.17.4.6, klopt. 

Om overzichtelijk te maken wordt voorgesteld om twee, zoals hierboven aangegeven, artikelen in het 
tarieventabel op te nemen. Daarnaast wordt voorgesteld om het tarief van de "eenmalige vergunning" te 
verlagen naarĉ 17,30 (15 minuten X tarief afdeling Publiekszaken C 69,15). 
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Tevens wordt er voorgesteld, vanwege zorgvuldigheid, om met terugwerkende kracht de inwerkingtreding 
van de heffing van artikel 1.17.4.8 te stellen op 1 januari 2012. Dit heeft als gevolg dat voor de afgegeven 
"eenmalige vergunningen" een bedrag van 0 51,70 gerestitueerd moet worden. 

Hieronder treft u een overzicht van de stichtingen/verenigingen die in 2012 een "eenmalige vergunning" 
hebben ontvangen: 

EHBO Nieuw Vossemeer 
Stichting Karnaval Steenbergen 
Carnavalsvereniging 't Vosse-ol 
Stichting Kruislands Karnaval 
Harmonie Amicitia 
Ouderenwerk Steenbergen 
RK Harmonie St. Caecilia 
EHBO vereniging Kruisland 
Stichting Draagt Elkanders Lasten 
Ontspanning voor Welberg 
Hulphond Nederland, St. 

Volledigheidshalve wordt vermeldt dat er momenteel 2 bezwaarschriften liggen met betrekking tot de 
hoogte van de leges en heeft 1 belanghebbende aangekondigd bezwaar te willen maken tegen de hoogte 
van de geheven leges. 

4. Middelen 

Aantal aanvragen 2012 Voorgesteld tarief Opbrengst 

11 aanvragen 0 17,30 0 190,30 

Huidig tarief 
11 aanvragen 0 69,- 0 759,-

Verschil -/- 0 568,70 

Sloopmelding 

Door het vervangen van de bestaande sloopvergunningsplicht door een meldingsplicht mist de gemeente 
inkomsten. Maar de gemeente bespaart ook kosten omdat: 
- doordat het niet meer nodig is in elk individueel geval een volledige besluitvormingsprocedure die 

uitmondt in een beschikking te doorlopen; 
- publicatiekosten besparen doordat sloopmelding niet hoeft te worden gepubliceerd. 

5. Risico's 
Bij het opstellen van de verordeningen wordt gebruik gemaakt van de Modellenverordeningen die door de 
VNG zijn samengesteld. Hiermee wordt het risico dat een verordening door de rechter geheel en/of 
gedeeltelijk onverbindend wordt verklaard grotendeels uitgesloten. Bij de vaststelling van de leges is het 
uitgangspunt dat de leges kostendekkend zijn daarom zijn de tarieven kostendekkend berekend. 

3 



6. Aanpak 
Opdracht verlenen aan de afdeling Ondersteuning/Financiën dat er aan de hierboven aangegeven 
verenigingen/stichtingen een bedrag van C 51,70 (C 69,- minus C 17,30) gerestitueerd moet worden. 

Verordeningen worden conform de wettelijke vereisten bekend gemaakt, namelijk door publicatie in een 
huis-aan-huisblad. Alle verordeningen worden opgenomen in de regelingenbank. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor om de Legesverordening 2012 met de daarbij behorende tarieventabel vast te stellen. 
Tevens stellen wij u voor in te stemmen met het terugbetalen van 0 51,70 per geheven leges aan de 
hierboven aangegeven stichtingen/vereniging. 
Bekendmaking van de Eerste wijziging Legesverordening 2012 in een huis-aan-huis-blad. 

Hoogachtend, 

de secretaris 

4 


