PvdA
Afdeling Langedijk

Amendement
De raad van de gemeente Langedijk, in vergadering bijeen op 3 juni 2014, sprekend over
het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014 met betrekking tot het
voorstel Eerste wijziging van de (in februari 2014 vastgestelde) 1e gewijzigde
legesverordening 2014
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, waarin wordt voorgesteld een
nieuw tarief voor het behandelen van gedoogbeschikking in te voeren;
Gehoord de beraadslagingen in forum 1B op 20 mei 2014;
Overwegende dat
• Door jarenlang weifelachtig optreden van de gemeente en door niet te handhaven op de
recreatieparken een situatie is ontstaan waarin permanente bewoning van
recreatiewoningen usance is geworden;
• De permanente bewoning van recreatiewoningen voor veel betrokkenen niet zozeer een
vrije keus is geweest, maar veel meer het gevolg van de noodzaak een betaalbaar dak
boven het hoofd te hebben;
• Het concept-besluit uitgaat van één tarief voor alle gedoogbeschikkingen, waar het
voorgestelde tarief ad € 539,50 kennelijk bedoeld is voor het behandelen van
gedoogbeschikkingen inzake de permanente bewoning van recreatiewoningen;
• Juist de behandeling van aanvragen voor een gedoogbeschikking maatwerk vereist en
daarom op voorhand duidelijk moet zijn dat het voorgestelde tarief thans alleen bedoeld
is voor aanvragen inzake de permanente bewoning op recreatieparken;
• Het voorgestelde tarief voor het behandelen van een aanvraag voor een
gedoogbeschikking op zijn minst fors te noemen is;
• Gezien de beantwoording van de technische vragen voor het forum er sprake is van een
kostendekkend tarief;
• Om gebruik te kunnen maken van de gedoogbeschikking aanvragers naar alle
waarschijnlijkheid worden verplicht tot het treffen van aanvullende maatregelen, de
zogenaamde gedoogvoorwaarden, wat voor de aanvrager onvermijdelijk tot extra kosten
leidt;
• Door vast te houden aan het tarief van € 539,50 de betrokken bewoners volledig
opdraaien voor de kosten terwijl de gemeente mede verantwoordelijk is voor de ontstane
situatie;
• In dat geval het delen van de kosten tussen gemeente en aanvrager eerlijker is, meer
recht doet aan de gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie;

PvdA
Afdeling Langedijk
Besluit
het concept-raadsbesluit onder Artikel I als volgt te wijzigen:
In Titel 2, Hoofdstuk 8 van de Tarieventabel van de legesverordening wordt een nieuw
artikellid toegevoegd dat luidt:
2.8.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een, al dan niet persoonsgebonden en/of tijdelijke,
gedoogbeschikking voor handelingen in strijd met wet- of regelgeving
- inzake permanente bewoning op recreatieparken
€ 269,75
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