
 
 
 
 
Raadsbesluit nr. 13 
 
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, 23 september 2008 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
F.A. Van Zuilen,  voorzitter 
 
 
 
J.L. de Jong,   griffier 
 


