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Adviesnota raad
vaststellen nieuwe legesverordening

Samenvatting

Door wijzigingen in de wet- en regelgeving is het noodzakelijk de legesverordening en 
de bijbehorende tarieventabel te wijzigen. Het gaat in de legesverordening om de 
toevoeging van de vervangende Nederlandse Identiteitskaart aan het belastbare feit 
en de aanvulling van de begripsomschrijving van "maand". In de tarieventabel worden 
de artikelen 2.3.12 en 2.3.13 tekstueel gewijzigd in het kader van de inwerkingtreding 
van de nieuwe Wet natuurbescherming en het gewijzigde Besluit omgevingsrecht. De 
overige, door de VNG voorgestelde, wijzigingen zijn niet van toepassing op de 
gemeente Veldhoven omdat door deregulering geen leges worden geheven.

Beslispunten

1. De voorliggende belastingverordening met bijbehorende tarieventabel 
overeenkomstig raadsbesluit nr. 17.064 vast te stellen.

Inleiding

De VNG heeft de modelverordening leges op een aantal punten gewijzigd. De 
wijzigingen behelzen een toevoeging van de vervangende Identiteitskaart aan het 
belastbare feit die in de verordening wordt geformuleerd alsmede een aanvulling van 
het begrip "maand". Voorts wordt in het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming 
en het gewijzigde Besluit omgevingsrecht de tariefbepaling gewijzigd. Deze laatste 
wijziging vindt plaats in de tabel behorende bij de legesverordening. Overige, door de 
VNG voorgestelde, wijzigingen vinden in de gemeente Veldhoven geen toepassing 
omdat deze door deregulering uit de APV zijn geschrapt en er dus ook geen leges 
worden geheven.
Vanwege het feit dat er reeds een wijziging van de legestabel heeft plaatsgevonden en 
nu zowel de verordening als de tabel moeten worden aangepast zal een 
wijzigingsverordening tot onduidelijkheden leiden. Om de leesbaarheid te waarborgen 
wordt u voorgesteld om de legestabel 2017 en de daarbij behorende tabel integraal 
opnieuw vast te stellen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Gemeentewet

Beoogd effect

Door de legesverordening 2017 te wijzigen en integraal opnieuw vast te stellen wordt 
voldaan aan de wettelijke vereisten en wordt de leesbaarheid van de verordening en 
de bijbehorende tabel gewaarborgd.



Argumenten

1. Het is de bevoegdheid van de raad om de belastingverordening vast te stellen.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's.

Financiën

De voorgestelde wijzigingen zullen niet leiden tot financiële consequenties.

Communicatie en samenspraak

De nieuw vastgestelde verordening zal worden gepubliceerd in het DROP en met een 
korte verwijzing worden opgenomen in het GemeenteNieuws in het Veldhovens 
Weekblad. Ook wordt de verordening ter inzage gelegd in de informatieruimte van het 
gemeentehuis.

Uitvoering | planning

De heffing en invordering van de vastgestelde tarieven vinden plaats bij het cluster 
Financieel Beheer en het cluster Burgerzaken.

Bijlagen

Raadsbesluit nr. 17. 064

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op 11 juli 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de 
raadstukken te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester

H.J. de Ruiter 
secretaris
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