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Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 17 november 2015
Portefeuillehouder:
mevr. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar:
mevr. P.G. Dik-Roetert
Doorkiesnummer:
0592 - 266 556 (Aa en Hunze)
E-mail adres:
p.g.dik@tynaarlo.nl / pdik@aaenhunze.nl
Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
e
- 1 wijziging op de Verordening op de heffing en de invordering leges 2016
Onderwerp
Vaststellen 1e wijziging op de Verordening op de heffing en de invordering leges 2016
Gevraagd besluit
e
De 1 wijziging op de legesverordening 2016 vaststellen.
Wat willen wij hiermee bereiken?
De gemeente heft verschillende belastingen en leges. Deze heffingen vinden plaats op basis van
verordeningen. De tarieven voor 2016 van de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en het Bibob-advies zijn op
28 oktober 2015 bekend gemaakt. Door de tariefswijziging door te voeren wordt bijgedragen aan het
kostendekkend maken van de leges.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
e
De 1 wijziging op de legesverordening 2016 moet worden vastgesteld om de leges van de Verklaring omtrent
het gedrag en het Bibob-advies op te kunnen leggen tegen de nieuwe tarieven. Het Ministerie van Veiligheid en
Justitie heeft de tarieven laat bekendgemaakt.
Wat ging er aan vooraf
Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2015 is de legesverordening 2016 vastgesteld met nog de oude
tarieven VOG en Bibob-advies.
VOG
Het nieuwe tarief voor het indienen van een aanvraag voor een Verklaring omtrent het gedrag bedraagt in 2016
€ 41,35. Het bedrag dat de gemeente overhoudt aan een VOG-aanvraag blijft gelijk, namelijk € 7,50.
Maandelijks wordt door Justis € 33,85 per aanvraag geïncasseerd. In de verordening staat nu een bedrag van
€ 30,05. Als het tarief niet wordt verhoogd, kost elke VOG-aanvraag de gemeente € 3,80 in plaats van dat de
gemeente er € 7,50 aan overhoudt. Dat is een verschil van € 11,30.
Bibob-advies
In 2016 bedraagt het nieuwe tarief van een Bibob-advies van het Landelijk Bureau Bibob € 700,00. In de
verordening staat nu een bedrag van € 638,30. Als het tarief niet wordt verhoogd, kost elk Bibob-advies de
gemeente € 61,70.

Hoe informeren we de inwoners?
De vaststelling van de verordening 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 geldt vanaf het moment van bekendmaking.
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