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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 19 juni 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 13 juni 2017 

Nummer :  27 

Onderwerp :  Wijziging Legesverordening 2017 

Bijlage(n) :  De wijziging op de belastingverordening en de bijbehorende  

tarieventabel 

Steller advies :  G. Molema 

   

   

   

Samenvatting :  De verordening is gebaseerd op de modelverordening zoals 

deze door de VNG zijn opgesteld. In verband met nieuwe 

wetgeving en jurisprudentie wordt voorgesteld de legesver-

or-dening te wijzigen. Daarnaast wordt er van de gelegen-

heid gebruik gemaakt om enkele redactionele aanpassingen 

aan te brengen en enkele tarieven naar beneden bij te stel-

len van-wege een wetteli jk plafond.  

   

Voorgestelde beslissing :  I .  de wijzigingsverordening op de heffing en de invordering 

van leges 2011 en de daarbij behorende tarieventabel vast 

te stellen;  

II. dit besluit in werking te laten treden met ingang van de 

eerste dag na die van de bekendmaking.  

 

 Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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Algemeen 

In verband met nieuwe wetgeving en jurisprudentie wordt  voorgesteld de legesverordening 

en de bijbehorende tarieventabel te wijzigen. De verordening is gebaseerd op de modelver-

ordening zoals deze door de VNG zijn opgesteld. Daarnaast wordt er van de gelegenheid 

gebruik ge-maakt om enkele redactionele aanpassingen aan te brengen en enkele tarieven 

naar beneden bij te stellen vanwege een wetteli jk plafond.  

 

Daarnaast wordt er met de toevoeging van artikel 2.3.10.1 voorkomen dat er een ongewens-

te situatie ontstaat. Een onbedoelde verhoging van de leges voor het k appen van een boom 

in het beschermde dorpsgezicht Rijksstraatweg Haren alsmede een niet te rechtvaardigen 

verschil in te heffen leges tussen het vellen van een boom in het beschermd dorpsgezicht 

en daarbuiten worden daarmee voorkomen.   

 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de wijzigingsverorde-

ning. 

 

Haren, 16 mei 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


