
 

 
 

*2014012533* 

Zaaknummer: 2014/12533 
Raadsvergadering d.d.  25 november 2014  agendapunt 10        
  
 
Aan: De Gemeenteraad 
 
Vries, 12 november 2014 
 
Portefeuillehouder:   mevr. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar: mevr. P.G. Dik-Roetert 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 705 
E-mail adres:                p.g.dik@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-   Verordening leges en tarieventabel 2015 
-   Onderbouwing Wet kinderopvang 
-   Onderbouwing (memo) voorlopig vaststellen van de Rechtspositieregeling babs 
-   Onderbouwing art. 2.2.5 ‘in gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot  
    brandveiligheid’ 
 
Onderwerp 
Raadsvoorstel voor het vaststellen van de legesverordening 2015 
 
Gevraagd besluit 
Gevraagd wordt de legesverordening 2015 vast te stellen 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De gemeente heft verschillende belastingen en leges. Deze heffing vindt plaats op basis van verordeningen. In 
een aantal gevallen moet voor aanvang van het jaar duidelijk zijn wat de hoogte van de tarieven zijn. Dit is ter 
bescherming van de rechtszekerheid van de belastingplichtige 
  
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De legesverordening 2015 moet worden vastgesteld om in 2015 leges op te kunnen leggen tegen de nieuwe 
tarieven. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Tijdens de raadsvergadering van 11 november 2014 is een vraag gesteld over de legesverordening onderdeel 
kinderopvangregistratie titel 1, hoofdstuk 15, artikel 1.15 tot en met 1.15.6.4.  
 
Alle tarieven in de legesverordening zijn met 2% verhoogd. Hieronder worden de wijzigingen in de 
legesverordening uitgelegd: 
 

A. In titel 1, hoofdstuk 1, is artikel 1.15.5 opgenomen voor het in rekening brengen van leges in het kader 
van de Wet kinderopvang. 
In de memo staan andere bedragen dan in de legesverordening. Abusievelijk is verzuimd op te nemen 
in de memo, dat wij voorstellen deze nieuwe leges in 2 jaar tijd in te voeren en wel als volgt: In 2015 
worden 75% van de kosten in rekening gebracht en in 2016 zullen wij met voorstellen komen om naar 
100% kostendekking te gaan. De bedragen zoals genoemd in de verordening zijn de juiste bedragen, 
t.w. 75% van de totale kosten. 

 
B. In titel 1, hoofdstuk 1, artikel 1.1.4.1 en 1.1.4.2  zijn de tarieven met respectievelijk € 20,00 en € 40,00 

extra verhoogd. Voor de onderbouwing is een ambtelijke toelichting van 14 oktober 2014 bijgevoegd. 
 

C. In titel 2, hoofdstuk 2, artikel 2.2.5.2  is een herberekening van tarief gemaakt. Hiervoor is een 
berekening van de uren bijgevoegd. 
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Hoe informeren we de inwoners? 
De vaststelling van de verordeningen zal op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt, zodat zij, wettelijk 
gezien, in werking treden.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De ingangsdatum van de verordening is 1 januari 2015. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, Burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
                           


