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DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(5804849);

HEEFT BESLOTEN:
de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen.

Artikel I

A

Onderdeel 2.1.1.1 van Titel 2 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt:

2.1.1.1 bouwkosten:
de aannemingssom exclusief 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 kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen 

ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, 
exclusief omzetbelasting. 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;

B

Onderdeel 1.16.3 van Titel 1 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt:

1.16.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.16.2 bedraagt het tarief, 
indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na 
het innemen van een ligplaats 200%
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

C

Onderdeel 2.2.6 van Titel 2 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt:
   
2.2.6 Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 en 
2.2.5 bedraagt het tarief, indien de in deze onderdelen bedoelde 
aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de activiteit      200%                      
van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges.
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D

Hoofdstuk 3 van Titel 3 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt:

Hoofdstuk 3    Seksbedrijven
3.3.Het tarief bedraagt voor:
3.3.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning 

als bedoeld in artikel 3:3 van de APVG 2009 voor het uitoefenen van 
een seksbedrijf in de vorm van een prostitutiebedrijf € 1.892,--

3.3.1.1 het tarief van onderdeel 3.3.1 wordt per seksinrichting van het betreffende 
seksbedrijf vermeerderd met €    602,--

3.3.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van een 
vergunning als bedoeld in artikel 3:3, zesde lid, van de APVG 2009 voor 
een seksbedrijf zijnde een prostitutiebedrijf € 1.594,--

3.3.2.1 het tarief van onderdeel 3.3.2 wordt per seksinrichting van het betreffende 
seksbedrijf vermeerderd met €    602,--

3.3.3 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning (of een
verlenging daarvan) als bedoeld in artikel 3:3 van de APVG 2009 voor
een seksbedrijf niet zijnde een prostitutiebedrijf € 1.503,--

3.3.3.1 het tarief van onderdeel 3.3.3 wordt per seksinrichting van het betreffende 
seksbedrijf vermeerderd met €    602,--

3.3.4 het verlenen van een gewijzigde vergunning vanwege gewijzigde 
omstandigheden als bedoeld in artikel 3:9 van de APVG 2009 €    404,--

E

Onderdeel 3.4.4 van Titel 3 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 luidt na 
wijziging als volgt:

3.4.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige onderdelen bedraagt het tarief, 
indien de aanvraag wordt ingediend na aanvang of voltooiing van de 
activiteit 

200%
van de op grond van die onderdelen verschuldigde leges.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van

De griffier,  De voorzitter,

Toon Dashorst Peter den Oudsten


