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Is preventief toezicht van de provincie op het voorstel van toepassing? ☒ Ja
Gebruik dan het formulier Afstemming Fusiepartner, te vinden onder het kopje Algemeen.
Gevraagde beslissing(en)
Het erratum Legesverordening 2020 vast te stellen.
Inleiding
Op 10 december 2019 heeft u de Legesverordening 2020 vastgesteld. In het printbestand van deze
verordening is, naar nu blijkt, een vergissing gemaakt met kopiëren vanuit het bronbestand naar
plakken speciaal in het printbestand. Het gaat om 15 regels waarbij percentages onbedoeld zijn
gewijzigd in eurobedragen. Het erratum is als volgt.
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Dienstverlening

1.1.1.2.
3

Gedurende de tijd dat het bureau van de
burgerlijke stand op maandag tot en met vrijdag is
geopend na 17.00 uur, worden de tarieven van
artikel 1.1.1.1 verhoogd met
Indien de bouwkosten € 20.000,-- tot € 50.000,-bedragen:
vermeerderd met:
van het bedrag waarmee die bouwkosten
€ 20.000,-- te boven gaan;
Indien de bouwkosten € 50.000,-- tot € 500.000,-bedragen:
vermeerderd met:
van het bedrag waarmee die bouwkosten
€ 50.000,-- te boven gaan;
Indien de bouwkosten € 500.000,-- tot
€ 5.000.000,-- bedragen:
vermeerderd met:
van het bedrag waarmee die bouwkosten
€ 500.000,-- te boven gaan;
Indien de bouwkosten € 5.000.000 te boven gaat
bedragen:
vermeerderd met:
van het bedrag waarmee die bouwkosten
€ 5.000.000,-- te boven gaan;
Indien de aanvraag tot het verlenen van een
omgevingsvergunning betrekking heeft op een
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:
Vermindering, bij 5 tot 10 activiteiten:
Vermindering, bij 10 tot 15 activiteiten:
Vermindering, bij 15 of meer activiteiten:
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2.3.2

2.4.2.1
2.4.2.2
2.4.2.3

Tarief 2020
zoals is
gepubliceerd

Tarief 2020
zoals is
beoogd

€ 0,50

50%

€ 0,04

3,83%

€ 0,04

3,83%

€ 0,04

3,54%

€ 0,03

3,22%

€ 0,02

2,32%

€ 0,05
€ 0,08
€ 0,10

5,0%
7,5%
10,0%
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2.5.3.1

3.1.2

3.1.3

Teruggaaf, indien de aanvraag wordt ingetrokken
binnen 3 weken na het in behandeling nemen
ervan
Teruggaaf, indien de aanvraag wordt ingetrokken
na 3 weken na het in behandeling nemen ervan
Als de gemeente een verleende
omgevingsvergunning voor een project dat geheel
of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen
2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag
van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op
teruggaaf van een deel van de leges, mits deze
aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na het
onherroepelijk worden van de vergunning en van
de vergunning geen gebruik is gemaakt. De
teruggaaf bedraagt:
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor
een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in
de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert,
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van
de leges. De teruggaaf bedraagt:
Indien de aanvrager de aanvraag intrekt, dan
wordt een teruggaaf van de geheven leges als
bedoeld in de artikelen 3.1.1.1, 3.1.1.1.2, 3.1.1.2,
3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.4.1, 3.1.1.5 of 3.1.1.5.1
toevoegen verleend van:
Indien de gevraagde vergunning of ontheffing niet
wordt verleend, dan wordt een teruggaaf van de
geheven leges als bedoeld in de artikelen 3.1.1.1,
3.1.1.1.2, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.4.1,
3.1.1.5 of 3.1.1.5.1 toevoegen verleend van:

€ 0,75

75,0%

€ 0,50

50,0%

€ 0,25

25%

€ 0,25

25%

€ 0,50

50%

€ 0,25

25%

Alle percentages 2020 zijn ten opzichte van 2019 ongewijzigd gebleven.
Wij stellen u voor dit erratum vast te stellen.
Beoogd resultaat
Discrepantie opheffen tussen hetgeen is gepubliceerd en hetgeen is beoogd.
Argumenten
Niet van toepassing.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Communicatie
Na vaststelling worden de juiste percentages gepubliceerd op overheid.nl en
officielebekendmakingen.nl
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Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
In de Begroting 2020 is rekening gehouden met de vastgestelde verhoging van de tarieven voor 2020.
De nu voorgestelde percentages zijn ongewijzigd ten opzichte van 2019.
Preventief toezicht
Vanwege de vaststelling van het Herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard conform de Wet
algemene regels herindeling (Wet Arhi) is art. 21 van deze Wet van toepassing geworden.
Dit betekent dat de provincie besluiten heeft aangewezen die vooraf de goedkeuring van de provincie
behoeven. Het besluit d.d. 10 december 2019 is reeds goedgekeurd door de provincie Noord-Holland.
Omdat het hier een erratum betreft wordt dit besluit ter informatie naar de provincie gestuurd.
Vervolgstappen
Publicatie van de juiste percentages op overheid.nl en officielebekendmakingen.nl
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Niet van toepassing.
Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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L.A.M. Kompier
burgemeester
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Erratum Legesverordening 2020

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020, nummer 40;
gelet op het bepaalde in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
het erratum Legesverordening 2020 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2020.
De raadsgriffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier

