Bijlage: wijzigingen per verordening

De Verordening forensenbelasting 2021
In artikel 4 is variant 3 geschrapt. Deze variant is overbodig.
De Verordening leges 2021
Wijzigingen per artikel in de tarieventabel:
1.1.1 tekst aangevuld met “omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk”.
1.1.1.1 toegevoegd “maandag om 09.00 uur en 09.30 uur in de spreekkamer in het gemeentehuis,
door een ambtenaar van de burgerlijke stand, zonder toespraak met maximaal vier getuigen”
“kosteloos”. De mogelijkheid voor een gratis huwelijk, partnerschap of omzetting bestaat al langer,
maar is nu voor de volledigheid in de tarieventabel opgenomen.
1.1.1.1 is geworden 1.1.1.2.
1.1.1.2 is geworden 1.1.1.3.
1.1.2 “voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk…” is verwijderd, deze
handeling wordt vermeld onder 1.1.1.
1.1.6 “aangewezen locaties” is geworden 1.1.1.4 en de tekst is leesbaarder gemaakt.
1.1.5 “een eenmalig aangewezen locatie” is geworden 1.1.1.5 en het tarief is kostendekkend
gemaakt. Het tarief is gestegen van € 335,70 naar € 400,00.
1.1.3 “bijzonder huis” is geworden 1.1.1.6 en het tarief voor een voltrekking in een bijzonder huis op
grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek wordt verlaagd van € 407,75 naar € 193,70 .
Het tarief was eerder meer dan kostendekkend. Het betreft huwelijken waarbij één van de partners
zeer ernstig ziek is en binnenkort komt te overlijden. De gemeente regelt de verkorting van de
wachttijd bij het Openbaar Ministerie, beoordeelt de melding voorgenomen huwelijk, maakt de akte
op en gaat naar betrokkenen om het huwelijk te voltrekken. Hiermee is ongeveer 2,5 uur gemoeid.
1.1.4 is geworden 1.1.2.
1.1.4.1 is geworden 1.1.2.1.
1.1.4.2 is geworden 1.1.2.2.
1.1.4.3 “buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) van een andere gemeente” is
geworden 1.1.2.3 en het tarief is kostendekkend gemaakt. Het tarief is gestegen van € 77,45 naar €
154,95.
1.1.7 “Het tarief voor het voltreken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap na 16.00 uur”
komt te vervallen omdat de kosten niet onderbouwd kunnen worden. De “babsen” krijgen niet meer
betaald voor een huwelijk na 16.00 uur en de ambtenaren hebben er geen extra werk van.
1.1.8 is geworden 1.1.3.
1.1.8.1 is geworden 1.1.3.1.
1.1.8.2 is geworden 1.1.3.2.
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1.1.8.3 is geworden 1.1.3.3.
1.1.4 nieuw artikel “diensten van een tolk of tolkentelefoon”. De werkelijk kosten voor de diensten
van een tolk of tolkentelefoon worden doorberekend aan de aanvrager, met een maximum van €
250,00. Wanneer een huwelijk moet worden voltrokken van aanvragers, die de Nederlandse (of
Engelse) taal niet spreken, moet er een beëdigd tolk geregeld worden die aan betrokkene uitlegt wat
er gezegd wordt en waarmee wordt ingestemd. De kosten voor een tolk worden nu betaald door de
gemeente, terwijl dit doorberekend kan worden aan de aanvrager. De kosten van een tolkendienst
worden berekend aan de hand van het aantal minuten dat gebruik is gemaakt van de tolkendienst.
1.1.10 is geworden 1.1.5 “annulering”. Bij annulering voorafgaand aan de plechtigheid worden alle
betaalde leges terugbetaald, met uitzondering van het annuleringstarief van € 77,50. De
annuleringskosten waren te laag. Op het moment dat een huwelijk wordt geannuleerd zijn alle
werkzaamheden voor het kunnen opmaken van de akte al gedaan. Hiermee is gemiddeld per
huwelijk 1,5 – 2 uur gemoeid.
1.1.11 is geworden 1.1.6.
1.1.9 is geworden 1.1.7 “Wet rechten burgerlijke stand”. Voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke
stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Het gaat om
vijf producten: (meertalig) uittreksel BS, verklaring huwelijksbevoegdheid, attestatie de vitae,
meertalig modelformulier BS en meertalig modelformulier huwelijksbevoegdheid. De producten zijn
apart opgenomen.
1.2.4 toegevoegd “een tweede paspoort”. Nieuw artikel opgenomen omdat de afhandelingstijd van
een tweede paspoort verschilt met die van een normaal paspoort.
1.2.4 is geworden 1.2.5 “van een reisdocument voor vluchtelingen” en 1.2.6 “van een reisdocument
voor vreemdelingen”. De producten zijn gesplitst. De afhandelingstijd van de ambtenaar is voor
beiden verschillend. Met de afhandeling van een vreemdelingenpaspoort ben je langer mee bezig
dan met een vluchtelingenpaspoort. De afhandelingstijd voor een vluchtelingenpaspoort staat bijna
gelijk aan de afhandelingstijd van een normaal paspoort.
1.2.5 is geworden 1.2.7 “van een Nederlandse identiteitskaart”.
1.2.6 is geworden 1.2.8.
1.2.7 is geworden 1.2.9 en het tarief voor het laten bezorgen van reisdocumenten is verlaagd naar €
9,95. De hoogte van de bezorgleges bepaalt de afdracht van de gemeente aan de leverancier.
1.2.8 “huisbezoek” is geworden 1.2.10. Voor het afleggen van een huisbezoek in verband met het
aanvragen van een reisdocument en of Nederlandse identiteitskaart worden overeenkomstig dit
hoofdstuk geheven leges vermeerderd met € 29,50. Het tarief is kostendekkend gemaakt.
1.2.8.1 “niet heffen van leges voor het aanvragen van een reisdocument en of Nederlandse
identiteitskaart bij de volgende instellingen; Woonzorgcentrum Mozaïk, Lentis, Verzorgingshuis
Kornoeljehof, Woonzorgcentrum Else van der Laanhuis, De Duinstee, Visio de Brink” is verwijderd. De
instellingen maken geen gebruik meer van de kwartaalafspraken met de gemeente. Alle bezoeken
aan bewoners vinden nu individueel, op aanvraag plaats. Daarvoor gelden de huisbezoekleges op
grond van artikel 1.2.10.
1.3.2.1 is geworden 1.3.2.
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1.3.2.2 “bij een aanvraag buiten de reguliere openingstijden van de publieksbalie”, 1.3.2.3 “bij een
afgifte buiten de reguliere openingstijden van de publieksbalie”, 1.3.3 “voor de toepassing van de
subonderdelen 1.3.2.2 en 1.3.2.3 wordt onder reguliere openingstijden verstaan, de openingstijden
van de publieksbalie zoals genoemd op www.tynaarlo.nl”, en 1.3.4 “de verhogingen genoemd in de
onderdelen onder 1.3.2 zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd” zijn verwijderd, omdat
deze niet worden toegepast.
1.4.2 is aangevuld:
1.4.2.1 via internet (DigiD/eHerkenning)

€ 11,30

1.4.2.2 aan het loket/schriftelijk

€ 19,30

De tarieven zijn kostendekkend gemaakt.
1.4.3 is geworden 1.4.5. Het tarief is kostendekkend gemaakt.
1.4.4 is geworden 1.4.3. Dit is een gemaximeerd tarief van € 7,50 (‘postkamertarief’). Het is
vastgelegd in de Regeling basisregistratie personen artikel 10 lid 2, dat weer verwijst naar artikel 17
Besluit basisregistratie personen.
1.4.5 is geworden 1.4.4.
1.9.3 ”het waarmerken van enig stuk € 14,35 is toegevoegd. Het tarief was niet opgenomen in de
tabel omdat de gemeente voor deze handeling hetzelfde bedrag in rekening brengt als voor de
‘normale’ kopie (zie 1.19.1.1.1). Een gewaarmerkte kopie verschilt van een normale kopie doordat de
ambtenaar er stempels op plaatst die vermelden dat het een kopie van het origineel is, en het
daarmee dus waarmerkt. Op een normale kopie (1.19.1.1.1) worden geen stempels gezet.
1.9.3 is geworden 1.9.4 “tot het verstrekken van een eigen verklaring CBR” € 7,75. Het tarief is
kostendekkend gemaakt.
1.9.4 is geworden 1.9.5.
Hoofdstuk 5 Kansspelen uit titel 3 is hoofdstuk 16 in titel 1 geworden.
1.17.1.2 “werkzaamheden in bermen” het tarief is gelijkgesteld met het tarief in 1.17.1.1, omdat het
in de praktijk niet haalbaar is verschillende tarieven in rekening te brengen.
1.19.1.1.8 en 1.19.2 zijn aangevuld, waarmee 1.19.2.1 tot en met 1.19.2.2 kunnen vervallen,
vanwege het leesbaarder maken van de artikelen.
2.3.9 is aangevuld met de leden 2.3.9.1 en 2.3.9.2 het tarief voor de aanleg van een “uitweg/inrit” is
gesplitst in een laag tarief voor een toets aan de APV en een hoog tarief voor de aanvragen, die
getoetst worden aan de Provinciale Omgevingsverordening.
Titel 3, hoofdstuk 5 is vervallen, omdat dit hoofdstuk verplaatst is naar titel 1.
De verordening lijkbezorgingsrechten
Aan 1.7 van de tarieventabel is ter verheldering toegevoegd dat de bijdrage per graf per jaar is. Het
betreft geen inhoudelijke wijziging, maar een verduidelijking.
De Verordening afvalstoffenheffing 2021
Artikel 3 is toegevoegd, waarin het “voorwerp van de belasting” is uitgewerkt.
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Artikel 3 is geworden artikel 4 en is ingekort.
Artikel 4 is geworden artikel 6.
Aan artikel 5.3, lid d is toegevoegd pmd-afval.
Artikel 6 is geworden artikel 7.
Artikel 7 is geworden artikel 8 en aan dit artikel is lid 6 toegevoegd, waarin is opgenomen dat
aanslagen van minder dan € 10 per aanslag niet worden geheven.
Artikel 8 is geworden artikel 9 en de opvolgende artikelen zijn anders genummerd.
De Verordening reinigingsrechten 2021
Aan artikel 8 is lid 5 toegevoegd, met daarin de bepaling dat belastingaanslagen van minder dan € 10
per aanslag niet worden geheven.
De Verordening rioolheffing 2021
Artikel 1 de definitie van perceel komt te vervallen.
Artikel 3 herschreven en ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de
Gemeentewet opgenomen.
Artikel 4 aangevuld en nu met de titel “voorwerp van de belasting”.
Artikel 11 “nadere regels” komt te vervallen en de volgende artikelen zijn anders genummerd.
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