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:

1. Eind
december
heeft
het
ministerie
van
Infrastructuur en Milieu besloten om de tarieven van
rijbewijzen te laten stijgen tot een maximum van
€ 38,83.
2. Bij het opstellen van de legesverordening 2015 zijn
abusievelijk de percentages behorende bij de
artikelen 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.3 vallend
onder titel 2 "Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning" niet met 3%
verhoogd. Door het vaststellen van de gewijzigde
legesverordening 2015 wordt dit hersteld

Uithuizen, 9 april 2015

AAN DE RAAD.

Inleiding
De vaststelling van de tarieven vindt normaliter plaats met de vaststelling van
de begroting. Voor wat betreft de legesverordening 2015 was dit niet voor alle
tarieven mogelijk. Een aantal tarieven die door het Rijk worden voorgeschreven
was ten tijde van het opmaken van de tarieventabel voor de raadsvergadering
over de begroting nog niet bekend.
Rijbewijzen
Bij het vaststellen van de leges voor rijbewijzen moet gewacht worden totdat
het rijk aangeeft of de tarieven mogen stijgen of dienen te dalen. Dit wordt
vaak pas eind december bekendgemaakt. Daarom is vaak niet mogelijk een
eventuele verhoging van dit tarief in de legesverordening, zoals deze wordt
vastgesteld in november, in de besluitvorming mee te nemen.
Het rijkskostendeel in het rijbewijstarief is eind december vastgesteld op
€ 9,70. In de begroting 2015 is besloten om de gemeentelijke leges met 3% te
verhogen. Door het gemeentelijk deel van de kosten met 3% te verhogen
wijzigt het tarief voor afgifte van een regulier rijbewijs van € 35,50 naar
€ 36,25 (€ 26,55 + € 9,70).
Maximum tarief rijbewijs
Het landelijk vastgesteld maximumtarief bedraagt € 38,83. Het voorstel is om
voor 2015 niet het maximumtarief te hanteren, maar alleen het gemeentelijk
deel te indexeren met 3%. Met het hierboven voorgestelde tarief van € 36,25
blijft de gemeente onder het maximumtarief.

Bij het opstellen van de legesverordening 2016 wordt heroverwogen om wel
het maximum tarief voor rijbewijzen te hanteren. Hierbij wordt aansluiting
gezocht bij de omliggende gemeenten.
Bouwleges
Bij het aanpassen van de legesverordening zijn alle tarieven, behalve de
rijksleges, met 3% verhoogd. Abusievelijk is een verhoging van de
percentages, genoemd in artikelen 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.3 vallend
onder
titel
2
"Dienstverlening
vallend
onder
fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning"niet meegenomen. Dit wordt bij deze
wijziging hersteld.
Financiële consequenties
In de begroting 2015 is deze verhoging al meegenomen.
Voorstel
Het voorstel is om:
1. Het tarief voor afgifte van een regulier rijbewijs vast te stellen op
€ 36,25;
2. De percentages behorende bij de artikelen 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.3 te
verhogen met 3%.
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