
 

 
 
Raadsvergadering d.d. 19 augustus 2008 agendapunt 17 
  
Aan:  
 
de gemeenteraad  
 
Vries, 12 juni 2008 
  
Onderwerp: 
  

Vaststellen Verordening tot wijziging Tarieventabel bij 
Legesverordening 2008 

Portefeuillehouder: Nvt (initiatief fractie Leefbaar Tynaarlo) 
Gevraagd besluit Vast te stellen de Verordening tot wijziging Tarieventabel bij 

Legesverordening 2008 
Bijlagen: conceptbesluit 
  
TOELICHTING 
  
Inleiding 
In de raadsvergadering van 10 juni 2008 is, onder de agendapunten 9 (“Vaststelling deelverordening 
evenementensubsidie”) en 10 (“Initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Tynaarlo, m.b.t. tegemoetkoming 
Vereniging voor Volksvermaken Vries”) gesproken over mogelijkheden die de gemeente heeft om 
vrijwilligersorganisaties die - voor ondermeer de sociale cohesie - evenementen organiseren, te 
ondersteunen. In een latere raadsvergadering zal, feitelijk ook met betrekking tot deze thematiek, nog 
het initiatiefvoorstel van de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 aan de orde komen, om een 
“Verordening tot wijziging Legesverordening 2008 en Tarieventabel” vast te stellen en daarbij 
teruggave van leges mogelijk te maken als evenementen geen doorgang kunnen vinden (zulks onder 
de voorwaarden die in dat initiatiefvoorstel zijn beschreven). De motivering die aan dat initiatiefvoorstel 
ten grondslag ligt, is grotendeels ook van toepassing op het onderliggende voorstel: het kernidee is de 
ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. 
 
In de eerdergenoemde raadsvergadering van 10 juni deed wethouder mr. ing. J.D. Frieling ons als 
raad het idee aan de hand, dat de raad er óók voor zou kunnen kiezen, om bepaalde door de 
gemeente wenselijk geachte evenementen, vrij te stellen van leges.  
 
De fractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 heeft deze suggestie ter harte genomen, en heeft deze 
uitgewerkt in het onderliggende initiatiefvoorstel.  
Wij stellen hierbij dan ook voor om bepaalde evenementen (de facto) vrij te stellen van leges, formeel 
door in de Tarieventabel het tarief op € 0,00 te stellen. Zulks om bij de formulering van overige 
bepalingen uit deze Tarieventabel aan te sluiten. 
 
Om het toepassingsbereik van de feitelijke “legesvrijstelling” te reguleren, opdat deze geldt ten 
aanzien van door de gemeente “wenselijk” geachte evenementen, worden criteria genoemd. Hierbij 
wordt feitelijk aangesloten bij de criteria genoemd in artikel 3 van de onlangs vastgestelde 
“Deelverordening evenementensubsidie”. Zo wordt een helder juridisch kader gegeven. Bovendien 
bestaat er in de raad reeds consensus over, dat evenementen die aan (één van) deze criteria 
voldoen, door de gemeente “wenselijk” geacht worden. Uiteraard kunnen de criteria onderwerp van 
discussie zijn, maar zij zijn - ten aanzien van de “Deelverordening evenementensubsidie” - reeds in de 
raadsvergadering van 10 juni 2008 besproken. Voor de overzichtelijkheid van de Tarieventabel, en om 
het bepaalde in de Tarieventabel niet afhankelijk te maken van wijzigingen van andere regelgeving - 
zoals met name de “Deelverordening evenementensubsidie” - zijn de criteria wel integraal in het 
voorstel overgenomen en wordt niet met een enkele verwijzing volstaan. 
 



Verder wordt een kleine redactionele verbetering doorgevoerd, door bepaling nummer 17.6 van de 
Tarieventabel, het nummer 16.6 te geven, welk nummer het eigenlijk ook behoorde te hebben. 
 
De bepaling waar het in dit geval om draait, waarin bepaalde evenementen de facto vrijgesteld 
worden van leges krijgt het nummer 16.6a, om de verbondenheid met bepaling nummer 16.6 aan te 
geven, en om problemen rond vernummeringen te voorkomen. Eventueel kan bij het formuleren van 
mogelijke latere voorstellen voor algemene herziening van de Legesverordening en de bijbehorende 
Tarieventabel, voor een verbeterde redactie worden zorggedragen. 
 
Procedure 
De raadsleden van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 verzoeken om behandeling van dit 
onderwerp onder de bespreekagenda. Zij overwegen om hoofdelijke stemming te vragen. 
 
Eventueel kan het onderwerp zich lenen voor een gezamenlijke bespreking met het initiatiefvoorstel 
van de fractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 tot vaststelling van de “Verordening tot wijziging 
Legesverordening 2008 en Tarieventabel” (aangaande mogelijke teruggave van leges als 
evenementen geen doorgang kunnen vinden), zoals door de fractie is ingediend op 21 mei 2008. 
 
Vervolgprocedure 
De vaststelling van de wijzigingen in de Tarieventabel zullen op de gebruikelijke wijze worden 
bekendgemaakt. 
In artikel II van het conceptbesluit worden de procedurele aspecten benoemd en geregeld. 
 
Financiële consequenties 
Legesopbrengsten zullen verminderen als de tarieven voor bepaalde evenementen op € 0,00 worden 
gesteld. 
 
Aan de andere kant zal mogelijk, als voor evenementorganiserende organisaties de Legeskosten 
afnemen, de noodzaak voor de gemeente om in bepaalde gevallen financieel “bij te springen” met 
subsidie, deels afnemen. (Er hoeft mogelijk dus minder geld “heen en weer gepompt” te worden.) 
 
Zie ook het vierde lid van artikel II van het conceptbesluit (“Zo nodig legt het college van burgemeester 
en wethouders aan de raad een nader uitvoeringsbesluit ter goedkeuring voor, bijvoorbeeld als dat 
begrotingstechnisch node mocht blijken”). 
 
Gevraagd besluit 
Vast te stellen de Verordening tot wijziging Tarieventabel bij Legesverordening 2008. 
 
 
 
Ingediend door de raadsleden van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 
Namens dezen, 
 
C.H. Kloos, fractievoorzitter 



 
 
 
 
Raadsbesluit nr. 18 
 
Betreft: vaststellen Verordening tot wijziging Tarieventabel bij Legesverordening 2008 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gezien het hiertoe ingediende voorstel; 
 
gelet op de artikelen 149, 216, 217, en 229 van de Gemeentewet; 
 
overwegende dat het wenselijk is de Tarieventabel horende bij de Legesverordening 2008  te wijzigen 
door bepaalde evenementen die door de gemeenteraad van belang worden geacht, de facto vrij te 
stellen van leges, door het legestarief op € 0,00 te stellen; 
 
 

B E S L U I T: 
 
 
vast te stellen deze Verordening tot wijziging Tarieventabel bij Legesverordening 2008 
 
Artikel I. Legestarief € 0,00 voor bepaalde evenementen 
De Tarieventabel horende bij de Legesverordening 2008 wordt gewijzigd in dier voege dat na de 
bepaling 17.6 (van welke het nummer hierbij wordt gewijzigd in 16.6) en de bij deze bepaling 
behorende subbepalingen, in deze Tarieventabel de volgende bepaling wordt ingevoegd: 
 
16.6a. In afwijking van de tarieven gesteld in de subbepalingen 16.6.1, 16.6.2, en 16.6.3, bedraagt het 
tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om in 
de gemeente een evenement als bedoeld in de bepaling 16.6 te houden € 0,00, indien het evenement 
voldoet aan ten minste één van de criteria genoemd in de subbepalingen 16.6a.1, 16.6a.2, 16.6a.3, 
16.6a.4, en of 16.6a.5. 
16.6a.1.Het evenement levert een positieve bijdrage aan het imago van de gemeente Tynaarlo. 
Tynaarlo profileert zich als een landschappelijk gebied waarin duurzaamheid, toerisme op 
verantwoorde schaal en een hoogwaardig woonklimaat centraal staan. 
16.6a.2. Het evenement heeft een aantoonbare promotionele waarde, in de regio maar ook 
daarbuiten. Dit is het geval indien het evenement ook bezoekers van buiten de regio trekt. 
16.6a.3. Het evenement bevordert de sociale cohesie van de bevolking van Tynaarlo. De gemeente 
Tynaarlo acht sociale verbondenheid tussen haar inwoners onontbeerlijk voor een goed woonklimaat. 
16.6a.4. Het evenement heeft een culturele dimensie die goed past bij de culturele uitstraling. 
Tynaarlo biedt graag ruimte aan vernieuwende culturen ontwikkelingen. 
16.6a.5. Het evenement heeft een regelmatig terugkerend karakter en biedt daardoor een blijvende en 
stabiele toevoeging aan imago, promotie, sociale cohesie en/of culturele ontwikkeling van Tynaarlo. 
 
Artikel II. Procedurele bepalingen (zoals bekendmaking en inwerkingtreding) 
1. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt op de wijze als bedoeld in de eerste 

twee leden van artikel 139 van de Gemeentewet. 
2. Ten behoeve van de overzichtelijkheid en werkbaarheid zijn de raadsvoorzitter en de raadsgriffier 

opgedragen om met bekwame spoed een gecomprimeerde versie van de Legesverordening 2008 
en de bijbehorende Tarieventabel op te stellen, waarin de bij dit besluit daarin aangebrachte 
wijzigingen zijn verwerkt.  



3. Het college van burgemeester en wethouders is opgedragen om voor de goede uitvoering van dit 
besluit zorg te dragen, voor zover niet anders is bepaald. 

4. Zo nodig legt het college van burgemeester en wethouders aan de raad een nader 
uitvoeringsbesluit ter goedkeuring voor, bijvoorbeeld als dat begrotingstechnisch van node mocht 
blijken. 

5. Aan het college van burgemeester en wethouders wordt het “kader” meegegeven, de strekking van 
dit besluit eveneens in acht te nemen bij het formuleren van eventuele voorstellen tot eventuele 
algemene herzieningen van de verordening of verordeningen aangaande leges en de bijbehorende 
tarieventabel of tarieventabellen. 

6. Dit artikel II treedt onmiddellijk in werking na de vaststelling van dit besluit.  
7. Artikel I treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag van de bekendmaking van dit 

besluit. 
 
 
 

Vries, 19 augustus 2008 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 

,  voorzitter 
 
 
 

,  griffier 
 


