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Het college van B&W heeft ingestemd met het raadsvoorstel m.b.t.
vaststelling tweede wijziging legesverordening+ tarieventabel 2015.

in te stemmen met het raadsvoorstel "Vaststellen tweede wijziging legesverordening
2015"
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.
Bij het vaststellen van de leges voor rijbewijzen moet er 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).
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.

Verder zijn bij het opstellen van de legesverordening 2015 abusievelijk de percentages
bijhorende 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.
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Planning & Control
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit advies.
Veiligheid & Juridische Zaken
Er is geen advies van Juridische Zaken nodig.
Personeel & Organisatie
Er is geen advies van P&O nodig.
Communicatie
Er is geen advies van Communicatie nodig.
Inkoop
Er is geen advies nodig van de inkoopcoördinator.
Informatisering & Automatisering
Er is geen advies nodig van Automatisering.

