TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN VAN DE VERORDENINGEN INCL. WAS -WORDT
Leeswijzer.
In onderstaande toelichting op wijzigingen van de verordeningen (was-wordt lijst) komen de volgende
verordeningen voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OZB
Kwijtscheldingsbesluit
Afvalstoffenheffing
Marktgelden
Rioolheffing
Lijkbezorgingsrechten
Liggeld pleziervaartuigen
Campergelden
Legesverordening
a. Titel 1 Algemene dienstverlening
b. Titel 2 Fysieke leefomgeving/Omgevingsvergunning
c. Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Voor elke verordening is aangeven welke tekstuele- of tariefswijzigingen er in de verordening en /of de
tarieventabel zijn. Hierbij zijn alleen de wijzigingen weergegeven. Daarnaast zijn de tariefwijzigingen alleen
weergegeven indien de wijziging niet voortkomt uit indexering. Onder het desbetreffende tabel wordt een
toelichting gegeven op alle wijzigingen. De integrale verordening met tarieventabel kunt u vinden in de
desbetreffende bijlage.
De wijzigingen zijn als volgt weergegeven:
X=oud
X=nieuw
1.

5

A
B
1
2

Onroerende zaakbelasting

Het tarief van de belasting bedraagt een
percentage van de heffingsmaatstaf. Het
percentage bedraagt voor:
de gebruikersbelasting
bij de eigenarenbelasting:
voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot
woning dienen
voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak
tot woning dienen

9.1

1

2019

2020

0,26417%

0,27212%

0,10896%

0,10302%

0,29283%

0,30844%

De Verordening
onroerendezaakbelastingen 2019 van
18 december 2018 wordt
ingetrokken met ingang
van de in het tweede lid
genoemde datum van
ingang van de heffing,
met dien verstande dat
zij van toepassing blijft
op de belastbare feiten
die zich voor die datum
hebben voorgedaan.

De Verordening
onroerendezaakbelastingen 2019
van 18 december
2018 wordt ingetrokken met ingang van
de in het derde lid
genoemde datum van
ingang van de heffing,
met dien verstande
dat zij van toepassing
blijft op de belastbare
feiten die zich voor

die datum hebben
voorgedaan.

2.

Kwijtscheldingsbesluit
Kwijtscheldingsbesluit 2020

Besluit Kwijtscheldingsregels 2020

2d

De liggeldverordening

2e

De campergeldverordening

3.1

Bij de kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen wordt
in afwijking van artikel 16, eerste
en tweede lid, van de
Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990 het
percentage voor de berekening
van de kosten van bestaan
gesteld op 100 percent van de
bijstandsnorm als genoemd in de
Participatiewet.

Bij de kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen wordt in afwijking van
artikel 16, eerste en tweede lid, van de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet
1990 het percentage voor de berekening
van de kosten van bestaan gesteld op
100 procent van de bijstandsnorm als
genoemd in de Participatiewet.

3.2

In afwijking van het eerste lid
worden de kosten van bestaan
van AOW gerechtigde personen
gesteld op 100 percent van de
AOW-bedragen als genoemd in
de Algemene Ouderdoms Wet.

In afwijking van het eerste lid worden de
kosten van bestaan van AOW
gerechtigde personen gesteld op 100
procent van de AOW-bedragen als
genoemd in de Algemene Ouderdoms
Wet.

6.3

De datum van ingang van dit
besluit is 1 januari 2020.

De datum van ingang van de heffing is 1
januari 2020.

Toelichting:
De Liggeld verordening en de campergeldverordening zijn toegevoegd onder Artikel 2 (resp. d en e). Deze hoort
onder Artikel 2 omdat hier een prestatie tegenover staat.
De rest zijn kleine tekstuele wijzigingen.
3.

Afvalstoffenheffing

Tariefwijzigingen:
5 sub a

5 sub b

indien dat perceel op 1 januari van
het belastingjaar wordt gebruikt
door één persoon € 225,82

indien dat perceel op 1 januari van
het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij
aanvang van de belastingplicht

2

indien dat perceel op 1 januari van het
belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij
aanvang van de belastingplicht wordt
gebruikt door één persoon € 247,18
indien dat perceel op 1 januari van het
belastingjaar of, indien de belastingplicht
later aanvangt, bij aanvang van de
belastingplicht wordt gebruikt door twee
personen € 271,21

wordt gebruikt door twee
personen € 246,60
indien dat perceel op 1 januari van
het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij
aanvang van de belastingplicht
wordt gebruikt door meer dan
twee personen € 267,37
Deze verordening treedt in
werking met ingang van 1 januari
2020

5 sub c

10.2

indien dat perceel op 1 januari van het
belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij
aanvang van de belastingplicht wordt
gebruikt door meer dan twee personen
€ 295,24
Deze verordening treedt in werking met
ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.

Toelichting:
De tarieven van de afvalstoffenheffing worden vastgesteld op basis van kostendekkendheid.
Bij de begroting 2020 is bij de daarin opgenomen tarieven nog geen rekening gehouden met de kosten van de
verruiming van de openingstijden van de gemeentewerf, aangezien de gemeenteraad over het voorzetten van
de verruimde openingstijden en de structurele dekking daarvan nog een besluit moet nemen. Deze
besluitvorming , op basis van bredere evaluatie van het grondstoffenbeleidsplan, loopt parallel aan het traject
van het vaststellen van de heffingen.
De afvalstoffenheffing is volledig opnieuw berekend op basis van (te verwachten) tarieven en hoeveelheden
voor 2020. Hierdoor geldt een verhoging van ongeveer 10% op afvalstoffenheffing. Dit is reeds opgenomen in
de begroting.
4.

Marktgelden

Tariefwijzigingen:
De rechten worden geheven van
degene die van een standplaats,
als bedoeld in artikel 2, het
gebruik of genot heeft.

De rechten worden geheven van
degene die van een standplaats,
als bedoeld in artikel 1, het
gebruik of genot heeft.

Artikel 4.1 sub a

voor een dagplaats als bedoeld in
artikel 3, lid 3, van de
Marktverordening, per kraam
€ 5,45

voor een dagplaats als bedoeld in
artikel 3, lid 3, van de
Marktverordening, per kraam
€ 5,60

Artikel 4.1 sub b

voor een standwerkplaats als
bedoeld in artikel 3, lid 4, van de
Marktverordening, gedurende
een dag € 6,90

voor een standwerkplaats als
bedoeld in artikel 3, lid 4, van de
Marktverordening, gedurende
een dag € 7,10

Artikel 4.1 sub c

voor een vaste standplaats als
bedoeld artikel 3, lid 2, van de
Marktverordening, uitgevoerd in
een grondplaats of
verkoopwagen, per meter lengte
per week € 2,80

voor een vaste standplaats als
bedoeld artikel 3, lid 2, van de
Marktverordening, uitgevoerd in
een grondplaats of
verkoopwagen, per meter lengte
per week € 2,85
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Maandagmarkt:
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Artikel 4.1 sub d

voor een vaste standplaats als
bedoeld in artikel 3, lid 2, van de
Marktverordening, uitgevoerd in
een grondplaats of
verkoopwagen, per meter lengte
per halfjaar € 36,75

voor een vaste standplaats als
bedoeld in artikel 3, lid 2, van de
Marktverordening, uitgevoerd in
een grondplaats of
verkoopwagen, per meter lengte
per halfjaar € 37,73

Artikel 4.1 sub e

voor een vaste standplaats met
een kraam daargelaten of daarvan
al dan niet gebruik wordt
gemaakt, per halfjaar € 108,15

voor een vaste standplaats met
een kraam daargelaten of daarvan
al dan niet gebruik wordt
gemaakt, per halfjaar € 111,10

Artikel 4.1 sub f

voor elektriciteit wordt
overeenkomstig het verbruik in
kWh afgerekend, tegen een prijs
per kWh van € 0,20

voor elektriciteit wordt
overeenkomstig het verbruik in
kWh afgerekend, tegen een prijs
per kWh van € 0,22

Artikel 4.2 sub a

voor een dagplaats als bedoeld in
artikel 3, lid 3 , van de
Marktverordening, per kraam
€ 53,55

voor een dagplaats als bedoeld in
artikel 3, lid 3 , van de
Marktverordening, per kraam
€ 55,00

Artikel 4.2 sub b

voor een standwerkplaats als
bedoeld in artikel 3, lid 4, van de
Marktverordening, met een
lengte van max. 3 meter,
gedurende een dag € 22,95

voor een standwerkplaats als
bedoeld in artikel 3, lid 4, van de
Marktverordening, met een
lengte van max. 3 meter,
gedurende een dag € 23,55

Artikel 4.2 sub c

voor een dagplaats als bedoeld in
artikel 3, lid 3 van de
Marktverordening, uitgevoerd in
een grondplaats of
verkoopwagen, per meter lengte
€ 13,30

voor een dagplaats als bedoeld in
artikel 3, lid 3 van de
Marktverordening, uitgevoerd in
een grondplaats of
verkoopwagen, per meter lengte
€ 13,67

Artikel 4.2 sub d

voor een dagplaats als bedoeld in
artikel 3, lid 3, van de
Marktverordening, voor
verenigingen en non-profit
instellingen, per halve kraam
€ 26,80

voor een dagplaats als bedoeld in
artikel 3, lid 3, van de
Marktverordening, voor
verenigingen en non-profit
instellingen, per halve kraam
€ 27,50

Jaarmarkt:

Toelichting:
Marktgelden hebben alleen de gemeentelijke indexering gehad van 2,7% (De indexatie voor 2020 is in de
begroting vastgesteld op 2,7% (basis CBS juni 2019: consumentenprijsindex alle bestedingen).
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5.

Rioolheffing

Artikel 1 sub d

Artikel 4 sub a

Artikel 6

13.2

Afvoerend oppervlak: de
bebouwde en de verharde
oppervlakte van het perceel
De onroerende zaak, bedoeld in
hoofdstuk III waardering
onroerende zaken
1. Het tarief voor het
eigenarendeel bedraagt EUR
179,89 per perceel per jaar.
2. In afwijking van het bepaalde in
het eerste lid, bedraagt het tarief
van het eigenarendeel voor een
perceel met een bruto
vloeroppervlakte van minder dan
25 m² EUR 44,97 per perceel per
jaar.
3. Het tarief voor het
gebruikersdeel bedraagt
·
voor elke kubieke meter
water of gedeelte
daarvan boven het aantal
van 250 kubieke meters
water EUR 0,72 en
·
voor zover het een
perceel betreft dat niet in
hoofdzaak tot woning
dient, Tevens voor elke
vierkante meter
hemelwater afstromend
oppervlak boven het
aantal van 500 vierkante
meters EUR 0,23

Afstromend oppervlak: de bebouwde en
de verharde oppervlakte van het
perceel
De onroerende zaak, bedoeld in
hoofdstuk III Wet waardering
onroerende zaken
1. Het tarief voor het eigenarendeel
bedraagt EUR 192,12 per perceel per
jaar.
2. In afwijking van het bepaalde in het
eerste lid, bedraagt het tarief van het
eigenarendeel voor een
perceel met een bruto vloeroppervlakte
van minder dan 25 m² EUR 48,13 per
perceel per jaar.
3. Het tarief voor het gebruikersdeel
bedraagt
·
voor elke kubieke meter water
of gedeelte daarvan boven het
aantal van 250 kubieke meters
water EUR 0,77 en
·
voor zover het een perceel
betreft dat niet in hoofdzaak
tot woning dient, Tevens voor
elke vierkante meter
hemelwater afstromend
oppervlak boven het aantal van
500 vierkante meters EUR 0,26

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

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

Toelichting:
Kleine tekstuele wijzigingen. De legestarieven zijn conform hetgeen in de begroting 2019 is opgenomen.
6.

Lijkbezorging

Onderstaand wordt de gewijzigde tarieven tabel weergegeven. In het rood zijn de oude tarieven en in het
groen de nieuwe tarieven weergegeven:
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten op de begraafplaats aan de Krusemanlaan
1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt
geheven

1.1.1

Voor een periode van 20 jaar:

Wordt

€

5

2.560

2.641

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een groot
kindergraf wordt geheven

1.2.1

Voor een periode van 10 jaar:

€

798

818

1.2.2

Voor een periode van 20 jaar:

€

1.387

1.428

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een klein
kindergraf wordt geheven

1.3.1

Voor een periode van 10 jaar:

€

387

393

1.3.2

Voor een periode van 20 jaar:

€

566

579

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf
wordt geheven

1.4.1

Voor een periode van 20 jaar:

€

833

849

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf wordt
geheven

1.5.1

Voor een periode van 10 jaar:

€

1.271

1.311

1.5.2

Voor een periode van 20 jaar:

€

2.447

2.527

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een groot
kindergraf wordt geheven

1.6.1

Voor een periode van 10 jaar:

€

684

704

1.6.2

Voor een periode van 20 jaar:

€

1.274

1.314

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een klein
kindergraf wordt geheven

1.7.1

Voor een periode van 10 jaar:

€

274

280

1.7.2

Voor een periode van 20 jaar:

€

453

465

1.8

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf
wordt geheven

1.8.1

Voor een periode van 10 jaar:

€

440

448

1.8.2

Voor een periode van 20 jaar:

€

785

801

€

2.431

2.386

Hoofdstuk 2 Verlenen van rechten op de begraafplaats aan de Kerkweg
2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt
geheven:

2.1.1

Voor een periode van 20 jaar

2.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf wordt
geheven:

2.2.1

Voor een periode van 10 jaar

€

1.134

1.112

2.2.2

Voor een periode van 20 jaar

€

2.269

2.225
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2.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de
begraafplaats wordt voor graven, die voor onbepaalde tijd zijn
uitgegeven, geheven:

2.3.1

Voor een periode van 10 jaar

€

954

925

2.3.2

Voor een periode van 20 jaar

€

1.908

1.850

Hoofdstuk 3 Bieden van gelegenheid op de begraafplaats aan de Krusemanlaan
3.1

Voor het bieden van de gelegenheid tot begraven in een
algemeen graf wordt geheven:

€

602

616

3.2

Voor het bieden van de gelegenheid tot begraven in het
foetusgraf wordt geheven:

€

149

106

3.3

Voor het bieden van de gelegenheid tot bijzetten in een urnennis
wordt geheven

3.3.1

Voor een periode van 10 jaar:

€

1.098

1.105

3.3.2

Voor een periode van 20 jaar:

€

1.974

1.989

3.4

Voor het verlengen van de gelegenheid tot bijzetten in een
urnennis wordt geheven

3.4.1

Voor een periode van 10 jaar:

€

971

979

3.4.2

Voor een periode van 20 jaar:

€

1.848

1.863

Hoofdstuk 6 Opgraven en ruimen
6.1

Voor het opgraven van een lijk uit een particulier graf wordt
geheven:

€

853

859

6.2

Voor het opgraven van een tweede of derde lijk uit een zelfde
particulier graf wordt geheven:

€

151

157

6.3

Voor het opgraven van een lijk uit een algemeen graf tegelijkertijd
€
met de ruiming van de omliggende graflagen wordt geheven:

389

395

Toelichting:
De veranderingen van de tarieven zijn gering (gemiddeld 1,36%) waarbij er zowel tariefsverhogingen zijn als
tariefsverlagingen. De leges zijn berekend op basis van alle kosten die worden betaald binnen de exploitatie
voor lijkbezorging. Hier zijn uurtarieven onderdeel van, maar ook andere variabele kosten voor leveringen en
diensten.
Art 3.2. oorspronkelijk hadden we in de berekening van de leges een handeling meegenomen die een
aanvrager van het gebruik van een foetus graf niet hoeft te betalen. Het gaat om de handeling: het
aanschrijven van de gebruiker over het einde van de gebruikstermijn. Het foetus is een zogenaamd
verzamelgraf zonder gebruikstermijn. Van het aanschrijven over het einde van de termijn kan dan ook geen
sprake zijn. Om deze reden is het tarief verlaagd.

7.

Verordening liggeld pleziervaartuigen

1

Titel: begripsomschrijving

Titel: begripsomschrijvingen

1e

Jaarplaats: een ligplaats voor de periode
van 1 april tot 1 april van het volgende
kalenderjaar.

Jaarplaats: een ligplaats voor de periode van 1 april van
enig jaar tot 1 april van het daarop volgende
kalenderjaar.
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1f

-

Boxmaat: de afmeting (in lengte x breedte) van de
ligplaatsen

2

Onder de naam “liggeld” wordt een recht
geheven voor het innemen van een
ligplaats in het openbaar water van de
recreatiehaven Broekhorn te
Heerhugowaard.

Onder de naam “liggeld” wordt een recht geheven voor
het innemen van een ligplaats in het openbaar water
van de recreatiehaven Broekhorn te Heerhugowaard,
daaronder begrepen de diensten die met het innemen
van de ligplaats verband houden.

5

Het recht bedraagt voor pleziervaartuigen
voor een jaarplaats de in onderstaande
tabel opgenomen tarieven en voor een
passantenplaats € 1,00 per strekkende
meter per dag. Prijzen zijn inclusief btw.

5.1 De tarieven voor een jaarplaats voor
pleziervaartuigen zijn in de onderstaande tabel
opgenomen.

Boxmaat

Oppervlakte

7 x 2,7
meter

19 m2

9 x 2,7
meter

24 m2

10 x 3,7
meter

37 m2

12 x 4,5
meter

54 m2

Tarief /
plaats

Tarief /
plaats

Boxmaat

Oppervlakte

7 x 2,7
meter

19 m2

€ 350

9 x 2,7
meter

24 m2

€ 445

10 x 3,7
meter

37 m2

€ 545

12 x 4,5
meter

54 m2

€ 650

€ 350

€ 445

€ 545

€ 650

5.2

Het tarief voor een passantenplaats bedraagt € 1,20 per
meter met een minimum van € 8,50 per overnachting.

5.3

De tarieven voor aanvullende diensten zijn in
onderstaande tabel opgenomen.

5.4

Dienst

Prijs

Elektra 16 A

€ 2,00 per nacht

Drinkwater

€ 0,50 per ca. 50 liter

Gebruik vuilwaterpomp

€ 2,50 per 5 minuten

Gebruik wasmachine

€ 5,00

Gebruik wasdroger

€ 3,00

Jachthavenkaart (borg)

€ 5,00

Alle prijzen zijn inclusief btw.
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5.5

-

Alle passanten die middels een factuur of havenbriefje
kunnen aantonen dat hij/zij voorafgaand aan hun
aankomst overnacht hebben bij één van de
samenwerkende havens krijgen een éénmalige korting
van €2,50 op het liggeld.

5.6

-

Alle ligplaatshouders die ingeschreven staan bij één van
de samenwerkende havens en die een geldig
lidmaatschapspas kunnen tonen, krijgen een korting van
50% op het geldende liggeld bij de andere aangesloten
havens. Extra kosten zoals toeristenbelasting, elektra en
dergelijke vallen niet onder deze regeling.

9

Geen titel

Titel: Inwerkingtreding en citeertitel

9.1

De “Liggeldverordening gemeente
Heerhugowaard” treedt in werking met
ingang van de dag volgend op die van de
bekendmaking.

De verordening op de heffing en invordering
van liggeld pleziervaartuigen, vastgesteld
op 25 november 2014, wordt ingetrokken
met ingang van de inwerkingtreding van
deze verordening.

9.2

De datum van de ingang van de heffing is 1
december 2014

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

9.3

Deze verordening kan worden aangehaald
als “Liggeldverordening gemeente
Heerhugowaard”.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020

Deze verordening wordt aangehaald als:
‘verordening liggeld pleziervaartuigen 2020’.

9.4

Toelichting:
Artikel 5 is onderverdeeld in 4 subonderdelen waarbij het tarief iets is verhoogd en de kosten voor aanvullende
diensten apart zijn opgenomen. In de eerdere verordeningen waren de aanvullende diensten in de haven per
abuis niet opgenomen. In de verordening van 2020 zijn zij wel toegevoegd en gelijk aan de tarieven die in 2019
zijn gehanteerd. Artikel 5.5 en 5.6 zijn toegevoegd.
De overige wijzigingen betreffen wijzigingen die ervoor zorgen dat de vorige verordening op de juiste manier
wordt ingetrokken en de nieuwe verordening op de juiste manier in werking treedt.
8.

Verordening Campergelden

1

Titel: begripsomschrijving

Titel: begripsomschrijvingen

1a

camperplaats: een gedeelte van de openbare
weg, voorzien van het verkeersbord E08n,
nabij de recreatiehaven Broekhorn, bestemd
om door een camper te worden ingenomen

camperplaats: een gedeelte van de openbare
weg, voorzien van het verkeersbord E08n van
bijlage 1 behorende bij het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990, nabij de
recreatiehaven Broekhorn, bestemd om door
een camper te worden ingenomen

4

Het recht bedraagt € 10,00 per etmaal
Het tarief voor een camperplaats bedraagt
€ 12,90 per overnachting (inclusief elektra).

4.1

9

De tarieven voor aanvullende diensten zijn
opgenomen in onderstaande tabel.

4.2

Dienst
Elektra 16 A

Drinkwater

Gebruik
vuilwaterpomp

4.3

Prijs
€ 2,00 per
nacht
€ 0,50 per ca.
50 liter
€ 2,50 per 5
minuten

Gebruik
wasmachine

€ 5,00

Gebruik wasdroger

€ 3,00

Jachthavenkaart
(borg)

€ 5,00

Alle prijzen zijn inclusief btw

4.4

-

Alle passanten die middels een factuur of
havenbriefje kunnen aantonen dat hij/zij
voorafgaand aan hun aankomst overnacht
hebben bij één van de samenwerkende havens
krijgen en éénmalige korting van €2,50 op het
stageld.

11.1

De “Verordening op de heffing en de
invordering van campergeld 2015” treedt in
werking met ingang van de dag volgend op
die van de bekendmaking.

De verordening op de heffing en invordering van
campergeld 2015, vastgesteld op 16 december
2014, wordt ingetrokken met ingang van de
inwerkingtreding van deze verordening.

11.2

De datum van de ingang van de heffing is 1
januari 2015

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

11.3

Deze verordening kan worden aangehaald als
“Verordening op de heffing en de invordering
van campergeld 2015”.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari
2020.

Deze verordening wordt aangehaald als:
‘verordening campergelden 2020’.

11.4

Toelichting :
Artikel 4 is opgesplitst waarbij de aanvullende diensten apart worden genoemd. In de eerdere verordeningen
waren de aanvullende diensten in de haven per abuis niet opgenomen. In de verordening van 2020 zijn zij wel
toegevoegd en gelijk aan de tarieven die in 2019 zijn gehanteerd. Artikel 4.4 is toegevoegd.
De overige wijzigingen betreffen wijzigingen die ervoor zorgen dat de vorige verordening op de juiste manier
wordt ingetrokken en de nieuwe verordening op de juiste manier in werking treedt.
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9.

Legesverordening 2020

Wijzigingen tekst Legesverordening (niet tarieventabel)
4

Vrijstellingen

4e

het in behandeling nemen van een aanvraag
om een vergunning als bedoeld in artikel
2.25 (evenement) van de Algemene
plaatselijke verordening en de daarmee
samenhangende ontheffingen, voor zover
verleend ten behoeve van niet
commerciële, lokale activiteiten tot een
maximum van 500 personen mits
georganiseerd door een Heerhugowaardse
instelling met een maatschappelijke
doelstelling;

het in behandeling nemen van aanvragen om
ontheffingen en vergunningen die deel uit
maken van een evenementen-vergunning als
bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene
plaatselijke verordening, voor zover zij
gelijktijdig en in samenhang in één procedure
zijn voorbereid (de gecoördineerde
evenementenvergunning), met uitzondering
van de tijdelijke afwijking als bedoeld in artikel
2.12, lid onder a, onder 2 van de Wabo;

4f

het in behandeling nemen van een aanvraag
om een vergunning als bedoeld in artikel
2:25 (evenement) van de Algemene
plaatselijke verordening en de daarmee
samenhangende ontheffingen voor zover
verleend ten behoeve van een activiteit die
uitsluitend wordt georganiseerd ten
behoeve van een goed doel;

het in behandeling nemen van een aanvraag
om een vergunning als bedoeld in artikel 2.25
(evenement) van de Algemene plaatselijke
verordening en de daarmee samenhangende
ontheffingen, voor zover verleend ten behoeve
van niet commerciële, lokale activiteiten tot
een maximum van 500 personen mits
georganiseerd door een Heerhugowaardse
instelling met een maatschappelijke
doelstelling;

4g

het in behandeling nemen van aanvragen
om ontheffingen en vergunningen die deel
uit maken van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 van
de Algemene plaatselijke verordening, voor
zover zij gelijktijdig en in samenhang in één
procedure zijn voorbereid (de
gecoördineerde evenementenvergunning);

het in behandeling nemen van een aanvraag
om een vergunning als bedoeld in artikel 2:25
(evenement) van de Algemene plaatselijke
verordening en de daarmee samenhangende
ontheffingen voor zover verleend ten behoeve
van een activiteit die uitsluitend wordt
georganiseerd ten behoeve van een goed doel;

Toelichting
4e tot en met 4g: De vrijstellingen voor evenementen staat iets wat chaotisch in de legesverordening. Door de
volgorde te wijzigen (van algemeen naar specifiek) is het duidelijker leesbaar voor een ieder en kan
“samenhangende” bij goede doelen weg.
1e Samenhang voor alle evenementen (was lid g, nu lid e)(voor alle aanvragers)
2e goede doelen 500 (was lid e, nu lid f) (specifieke groepen)
3e goede doelen college (was lid f, nu lid g)(specifiek te bepalen doel)
Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan voor een tijdelijke afwijking een
vergunning voor een evenement worden verleend. Hiervoor is een ruimtelijke procedure nodig. Bij de
vrijstelling artikel 4 sub e staat “in samenhang” in één procedure. Voor de duidelijkheid hebben we nu
toegevoegd dat dit niet geldt voor de Wabo-afwijking (is een andere procedure).
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Wijzigingen tarieventabel legesverordening 2020
Titel 1
Hoofdstuk 6
Kiezersregister
1.3.6.1

Algemene dienstverlening

Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 13,40

€ 13,80

1.3.6.2

Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk,
van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 13,40

€ 13,80

1.3.6.3

Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in
artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1
van het Burgerlijk Wetboek
Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen
van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting
betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer,
bedoeld in artikel D4 van de Kieswet
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag om naturalisatie gelden de tarieven zoals zijn
opgenomen in het “besluit Naturalisatie-gelden”:

€ 23,80

€ 24,30

€ 13,40

€ 13,80

1.3.6.4
1.6.1

1.16.3

vervallen

1.16.3.1

Naturalisatie enkelvoudig standaard

€ 881,00

€ 901,00

1.16.3.2

Naturalisatie enkelvoudig verlaagd

€ 655,00

€ 670,00

1.16.3.3

Naturalisatie gemeenschappelijk standaard

€ 1.124,00

€ 1.150,00

1.16.3.4

Naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd

€ 899,00

€ 920,00

1.16.3.5

Medenaturaliserend minderjarig kind

€ 130,00

€ 133,00

1.16.4

Voor het in behandeling nemen van een optie gelden de
tarieven zoals zijn opgenomen in het "besluit Naturalisatiegelden":

1.16.4.1

Enkelvoudig

€ 187,00

€ 191,00

1.16.4.2

Gemeenschappelijk

€ 319,00

€ 326,00

1.16.4.3

Medeopterende minderjarige

€ 21,00

€ 21,00

Toelichting:
1.3.6.1 tot en met 1.3.6.5. Deze zijn wettelijk vastgesteld.
Hoofdstuk 6 is verwijderd. In de ledenbrief van de VNG staat het volgende: “Leges voor verstrekking uit het
Kiezersregister vervallen. De tariefbepaling voor een verstrekking uit het Kiezersregister is geschrapt (hoofdstuk
5 van titel 1). ' De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat eenieder kosteloos kan
vragen welke gegevens over hem zijn geregistreerd. Dit betreft dus ook de vraag of hij/zij als kiesgerechtigde is
geregistreerd. Daarmee ontvalt de basis aan de tariefbepaling”. Kortom: de AVG staat eraan in de weg dat je
hier geld voor vraagt. In Heerhugowaard werd er van deze mogelijkheid geen gebruik van gemaakt. Dit heeft
dus geen financiële consequenties.
1.16.3.1 t/m 1.16.4.3 inmiddels zijn de nieuwe tarieven voor naturalisatie 2020 gepubliceerd in de
Staatscourant. Dit tarief opgenomen in de verordening 2020. Aangezien een groot deel van deze inkomsten
worden afgedragen aan het rijk, heeft dit minimale financiële consequenties (zie ook bijlage over
kostendekkendheid op hoofdstukniveau).
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
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2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de
verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en
waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in
verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en
overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per
activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. Het tarief kan
worden verhoogd met advieskosten van de Commissie MER, Cultuurcompagnie, NMT
Erfgoedadvies, extern adviseur ruimtelijke kwaliteit, supervisieteam of andere adviesorganen.

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 20.000: 5,05% van de bouwkosten met een
minimum van € 180185

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten € 20.000 bedragen of meer, maar minder dan € 50.000: 4,68% van de
bouwkosten met een minimum van € 9801.010

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten € 50.000 bedragen of meer, maar minder dan € 200.000: 3,19 % van de
bouwkosten met een minimum van € 2.275340

2.3.1.1.4

Indien de bouwkosten € 200.000 bedragen of meer, maar minder dan € 500.000: 1,97 % van de
bouwkosten met een minimum van € 6.200380

2.3.1.1.5

Indien de bouwkosten € 500.000 bedragen of meer, maar minder dan € 1.000.000: 1,90 % van
de bouwkosten met een minimum van € 9.600850

2.3.1.1.6

Indien de bouwkosten € 1.000.000 bedragen of meer, maar minder dan € 2.000.000: 1,83 % van
de bouwkosten met een minimum van € 18.50019.000

2.3.1.1.7

Indien de bouwkosten € 2.000.000 bedragen of meer, maar minder dan € 5.000.000: 1,77 % van
de bouwkosten met een minimum van € 35.36.600

2.3.1.1.8

Indien de bouwkosten € 5.000.000 bedragen of meer: 1,69% van de bouwkosten met een
minimum van € 86.00088.500

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3 en 3.1 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens
wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een toets ruimtelijke kwaliteit
noodzakelijk is en hierover het advies van de extern adviseur ruimtelijke kwaliteit dan wel
supervisieteam moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig onderdelen 2.3.1 en
3.5.2.5 berekende bedrag verhoogd met het bedrag van de door de stichting Mooi NoordHolland adviseurs omgevingskwaliteit vastgestelde advieskosten.

2.3.1.2.2

In afwijking van subonderdeel 3.1.2.1 2.3.1.2.1 worden géén kosten van de extern adviseur
ruimtelijke kwaliteit in rekening gebracht indien de aanvraag voldoet aan de sneltoetscriteria
van de nota Ruimtelijke kwaliteit, dan wel door ambtelijke toetsing aan de nota Ruimtelijke
kwaliteit akkoord bevonden is.

2.3.10

Kappen: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of
doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale
verordening of artikel 4.12 11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo,
bedraagt het tarief:

2.3.16.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk
voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een archeologisch onderzoek
noodzakelijk is en hierover het advies van de Cultuur Compagnie Noord-Holland NMT
Erfgoedadvies moet worden ingewonnen, wordt het overeenkomstig onderdeel 2.3 en 3.1.1
berekende bedrag verhoogd met het bedrag van de door de Cultuur Compagnie Noord-Holland
NMT Erfgoedadvies vastgestelde advieskosten.

13

2.5.6

Indien de aanvraag omgevingsvergunning valt onder het “proefproject kwaliteitsborging" en als
gevolg hiervan de Bouwbesluittoets en het toezicht door een hiertoe gecertificeerde marktpartij
worden uitgevoerd in plaats van de gemeente Heerhugowaard, bedraagt de vermindering van
de voor die activiteiten verschuldigde leges: 10%

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een
omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe
wijziging in het project Indien de bouwkosten € 50.000 bedragen of meer: 10 % van de leges van
de oorspronkelijke bouwkosten als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1, met een maximum van €
100.000,00

Toelichting:
- 2.3.1 en 2.3.16.2 Wijziging in naam: De Cultuurcompagnie Noord Holland heeft zijn naam gewijzigd in NMT
Erfgoedadvies.
- 2.3.1.1.2 t/m 2.3.1.1.8 Door de wijzigen van de tarieven door indexatie, moeten de minimale bedragen
worden aangepast waarbij de bedragen zijn afgerond op hele euro’s.
- In de artikelen 2.3.1.2.1, 2.3.1.2.2, 2.3.16.2, 2.3.10 en 2.7.2 worden niet naar de juisten artikelen verwezen.
Dat is met deze wijzigingen hersteld.
- 2.5.6 Dit betreft een nieuw artikel. In verband met de invoering Wet kwaliteitsborging (met de
Omgevingswet) wil men vooruitlopend op de invoering van de regelgeving landelijk al ervaringen opdoen met
kwaliteitsborgers. De bouwtechnische toets wordt dan door de markt gedaan en niet meer door de overheid.
De VNG zou hiervoor landelijk een voorstel doen voor de Legesverordening. Dat voorstel is er nog steeds
niet. Delft heeft al mee gedaan met een experiment met kwaliteitesborgers. Delft heeft hiervoor zijn
legesverordening aangepast en een korting van 10 % voor de leges ingevoerd. Aangezien het landelijk verplicht
wordt om met dit experiment mee te werken, wordt voorgesteld voor om de korting (10 %) zoals nu door Delft
gehanteerd in te voeren.
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
3.2.2.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene
plaatselijke verordening (regulier evenement), voor een grootschalig evenement waarbij
waarbij 500 en meer dan 500 bezoekers dan wel toeschouwers aanwezig zijn, waarbij zijn, en
sprake is van een eendagsevenement

3.2.2.2.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene
plaatselijke verordening (regulier evenement), voor een grootschalig evenement waarbij
waarbij 500 en meer dan 500 bezoekers dan wel toeschouwers aanwezig zijn, waarbij zijn, en
sprake is van een meerdaags evenement

3.2.2.2.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene
plaatselijke verordening , voor een bestaand (die al meer (dat al langer dan 2 jaar wordt
georganiseerd) regulier evenement, waarbij waarbij 500 en meer dan 500 bezoekers dan wel
toeschouwers aanwezig zijn , waarbij zijn , en sprake is van een eendags evenementevenement
zonder wijzigingen die externe adviezen noodzaken.

3.2.2.2.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene
plaatselijke verordening , voor een bestaand (die al meer (dat al langer dan 2 jaar wordt
georganiseerd), regulier evenement, waarbij waarbij 500 en meer dan 500 bezoekers dan wel
toeschouwers aanwezig zijn , waarbij zijn , en sprake is van een meerdaags
evenementevenementen zonder wijzigingen die externe adviezen noodzaken

3.2.2.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid van de Algemene
plaatselijke verordening (aandacht evenement), voor een grootschalig evenement waarbij 500
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en meer dan 500 bezoekers dan wel toeschouwers aanwezig zijn, per dag, waarbij dag, en
sprake is van een eendagsevenement
3.2.2.3.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 eerste lid van de Algemene
plaatselijke verordening (aandacht evenement), voor een grootschalig evenement waarbij
waarbij 500 en meer dan 500 bezoekers dan wel toeschouwers aanwezig zijn, waarbij zijn, en
sprake is van een meerdaags evenement

3.2.2.3.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene
plaatselijke verordening , voor een bestaand (die (dat al meer langer dan 2 jaar wordt
georganiseerd) aandacht evenement, waarbij 500 en meer dan 500 bezoekers dan wel
toeschouwers aanwezig zijn , waarbij zijn , en sprake is van een eendags
evenementevenementen zonder wijzigingen die externe adviezen noodzaken

3.2.2.3.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene
plaatselijke verordening , voor een bestaand (die (dat al meer langer dan 2 jaar wordt
georganiseerd), aandacht evenement, waarbij meer dan 500 bezoekers waarbij 500 en
meer bezoekers dan wel toeschouwers aanwezig zijn , waarbij zijn , en sprake is van een
meerdaags evenementevenementen zonder wijzigingen die externe adviezen noodzaken

3.2.3

tot het verkrijgen wijziging van de aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 5:23 2:25,
eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (snuffelmarkten), per dag(evenement) op
initiatief van de aanvrager, wanneer de wijziging leidt tot inwinning van nadere adviezen voor
een heroverweging van het besluit EUR 304,95 EUR 94,05

3.3.1

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 3:3 van de Algemene
plaatselijke verordening (seksinrichtingen) EUR 1.455,30 EUR 555,65

3.3.2

tot het overschrijven van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene
plaatselijke verordening (seksinrichtingen) op een andere naam, indien de inrichting door de
nieuwe vergunninghouder op dezelfde wijze wordt voortgezet EUR 326,75

Toelichting:
3.2.2.2 t/m 3.2.2.3.3 In de legesartikelen wordt gesproken van minder dan 500 bezoekers en meer dan 500
bezoekers. Precies 500 bezoekers is dus niet geregeld. De teksten zijn aangepast, van “meer dan 500
bezoekers” naar “waarbij 500 en meer” bezoekers aanwezig zijn.
3.2.2.2.2, 3.2.2.2.3, 3.2.2.3.2 en 3.2.2.3.3: in de legesverordening van 2019 is opgenomen dat voor evenement
“die al meer dan” dan 2 jaar wordt georganiseerd een lager tarief geldt met als reden destijds dat het niet meer
werk vraagt omdat er geen nieuwe adviezen nodig zijn. Er kunnen zich situaties voordoen dat een evenement
dat al langer dan 2 jaar georganiseerd wordt waarbij door de organisator een grote afwijking wordt gevraagd.
Voor die grote afwijking zijn daarom opnieuw externe adviezen nodig. Bij aanvragen van langer dan 2 jaar
georganiseerde evenementen met dusdanige afwijkingen waarvoor opnieuw advies gevraagd moet worden
past dit huidige tarief niet. Dit legesartikel geldt dus niet als er sprake is van aanvragen van vergunningen voor
evenementen die langer dan 2 jaar worden georganiseerd met dusdanige wijzigingen die externe adviezen
noodzaken. Om deze reden zijn deze artikelen tekstueel aangepast.
3.2.3 In de wijziging model APV 2018 (art. 5:22 en 5:23) is gekozen voor het invoeren van een melding voor de
snuffelmarkt in plaats van een vergunningstelsel. Daarmee vervalt de grondslag voor het heffen van leges. Het
leges artikel vervalt hiermee.
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Daarentegen is er een nieuw artikel nodig. Bij tussentijdse wijzigingen in de evenementenaanvraag door de
initiatiefnemer die nieuwe activiteiten wil voordat de vergunning is verleend waarvoor nadere adviezen
moeten worden gevraagd voor een heroverweging van het besluit.
3.3.1 Het legestarief tot het verkrijgen van een exploitatievergunning seksinrichtingen is in 2017 verhoogd naar
€ 1.513,00 (in 2016 was dit € 543,45). In 2019 staat dit bedrag op € 1.455,30. De verhoging werd
destijds gerelateerd aan de tijdsbesteding aan de bibobtoets die bij deze vergunningen verplicht is en de
selectieprocedure die in verband met de schaarste van de vergunning op termijn ontwikkeld en gevolgd moet
worden. Blijkens latere jurisprudentie mogen echter geen leges in rekening worden gebracht voor de
bibobtoets en het ontwikkelen van een schaarsteregeling zijn algemene kosten. Genoemde argumenten
houden dus geen stand meer. Voor de leges is een herberekening uitgevoerd die gebaseerd is op het bedrag
van 2016 (aangevuld met de indexeringen van de afgelopen drie jaar en het komende jaar). Dit afgezet ten
opzicht van de tijdsbesteding (excl. Bibobtoets gaat ook de kostendekkendheid omlaag (van 100% naar 67%).
Door deze aanpassing steekt Heerhugowaard met de kosten van de exploitatievergunning voor een
prostitutiebedrijf niet af tegen de regio. Alkmaar € 472,25, Bergen € 491,90 Schagen €432,55 (escort € 216,20),
Hoorn € 603,49.
Daarnaast wordt in dit artikel verwezen naar artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening. Door
wijziging van de APV moet nu verwezen worden naar artikel 3:3 APV
3.3.2 Met een exploitatievergunningstelsel voor twee seksbedrijven is op grond van de Dienstenrichtlijn
(Europese regelgeving) een schaarste-vergunningstelsel gecreëerd. Het overschrijven van een verleende
vergunning(buiten de schaarste toedeling) is in strijd met deze Europese regelgeving. Artikel 3.3.2.dient
daarom te vervallen.
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