
 
 

 
 Zaaknummer: 1251580 
  

Raadsvergadering d.d. 25 januari 2022   agendapunt 10 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 5 januari 2022 
 

Portefeuillehouder(s): H. van den Born 
 

Behandelend ambtenaar: C. Steevensz en N. Muller 
Doorkiesnummer: 662 
E-mail adres: teamfinancien@tynaarlo.nl en publiekszaken@tynaarlo.nl  

Bijlage(n): Tweede wijziging van de verordening op de heffing en invordering 
van leges 2022 

 
Onderwerp 
 
Gevraagd besluit 
De raad besluit in te stemmen met het wijzigen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 
en de bijbehorende tarieventabel, en stelt de ‘tweede wijziging van de Verordening op de heffing en invordering 
van leges 2022’ (Tweede wijziging Legesverordening 2022) vast. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
In de tarieventabel bij de Legesverordening 2022 zijn een drietal fouten geslopen: 
 
- onder Titel 1, Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand zijn abusievelijk de tarieven voor de artikelen uit het Legesbesluit 
akten burgerlijke stand opgenomen. Het betreft de opsomming onder artikel 1.1.7 (de artikelen 1.1.7.1 tot en 
met 1.1.7.5). Deze tarieven mogen niet opgenomen worden in de gemeentelijke legesverordening omdat de 
gemeente verplicht de landelijk vastgestelde tarieven dient te volgen. Artikel 10 van de verordening was al 
aangepast, maar vergeten is de betreffende tarieven uit de tarieventabel te halen; 
- de nummering van artikel 1.19.1.8.3 klopt niet, dit moet zijn 1.19.1.1.8.3;  
- de variabele tarieven in titel 2 voor bouwactiviteiten (artikel 2.3.1.2) en aanlegactiviteiten (artikel 2.3.2.1) zijn in 
2022 verlaagd van 3,290% naar 1,860%. Deze verlaagde tarieven zijn correct opgenomen in de tarievenkolom. 
In de tekstuele toelichting op deze aangepaste tarieven staat echter nog het oude tarief uit 2021 van 3,290%. 
Dit kan tot verwarring leiden. 
 
Met het vaststellen van de wijzigingsverordening worden deze fouten hersteld. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
1 Herstellen fout  
De geconstateerde fouten hebben geen formele juridische consequenties voor de heffing van leges. De 
landelijke tarieven voor de akten burgerlijke stand zijn leidend en de variabele tarieven voor bouw- en 
aanlegactiviteiten zijn voor het juiste bedrag opgenomen in de tarievenkolom. De in de verordening vermelde 
tarieven en informatie zijn echter niet in alle gevallen juist of onduidelijk. Daarmee geeft de verordening op een 
klein aantal onderdelen een verkeerd beeld van de legestarieven. 
 
2 Heldere communicatie naar de inwoners 
De inwoners moeten op grond van de legesverordening eenduidig kunnen zien welke legesheffingen zij moeten 
betalen. De huidige verordening geeft niet dit éénduidige inzicht. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Op 7 december is de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 door u vastgesteld. Op  
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dezelfde dag is de Eerste wijziging Legesverordening 2022 door het college van burgemeester en wethouders 
vastgesteld, waarin de tarieven voor 2022 voor de burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen zijn 
opgenomen. Na publicatie van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 werden de 
hiervoor genoemde fouten geconstateerd. Die willen we met deze Tweede wijziging rechttrekken. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Via de gebruikelijke communicatiekanalen zullen de inwoners geïnformeerd worden over de leges van de 
gemeentelijke producten/dienstverlening.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De leges gelden vanaf 1 januari 2022, ook wanneer de onjuiste/onduidelijke tarieven in de tarieventabel zouden 
blijven staan. De aanpassingen in de tarieventabel naar aanleiding van deze Tweede wijziging zullen in het 
Gemeenteblad worden gepubliceerd. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Deze Tweede wijziging Legesverordening 2022 heeft geen financiële gevolgen.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

P. Koekoek, gemeentesecretaris 
 
 

  



 
 
 

Raadsbesluit nr. 10 
 
Betreft:  
 
Raadsvoorstel  Tweede wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2022 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel 
b en van de Gemeentewet en de artikelen 2 
 
 
B E S L U I T: 
 
De raad besluit in te stemmen met het wijzigen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 
en de bijbehorende tarieventabel, en stelt de ‘tweede wijziging van de Verordening op de heffing en invordering 
van leges 2022’ (Tweede wijziging Legesverordening 2022) vast. 
 
 

Artikel I  

De artikelen 1.1.7, 1.1.7.1 tot en met 1.1.7.5 van hoofdstuk 1 titel 1 van de bij de Legesverordening 2022 

behorende tarieventabel worden verwijderd. 

 

Artikel II 

Artikel 1.19.1.8.3 wordt gewijzigd in 1.19.1.1.8.3. 

 

Artikel III 

De artikelen 2.3.1.1, 2.3.1.2 en 2.3.2.1 van hoofdstuk 3 van titel 2 van de bij de Legesverordening 2022 

behorende tarieventabel worden vervangen door: 

2.3.1.1  Indien de aanvraag tot het verlenen van een 

omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt 

het tarief 1,860% van de vastgestelde bouwkosten  

 

2.3.1.2 met een minimum van:  € 137,70 1,860% 

    

2.3.2.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een 

omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt 

het tarief 1,860% van de aanlegsom met een minimum van: € 137,70 1,860% 

 

Artikel IV 

1. Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug vanaf 1 januari 2022. 

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 

 

Artikel V 

Deze verordening wordt aangehaald als “Tweede wijziging Legesverordening 2022”. 

 
 
 
 
 

 Vries, 25 januari 2022 
De raad voornoemd, 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 

voorzitter 
 
 

R.J. Puite, 
 

Waarnemend griffier 
 
 


