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Onderwerp
Vaststelling Verordening tot wijziging van de Legesverordening Bloemendaal 2017
Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 april 2017
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

De Verordening tot wijziging van de Legesverordening Bloemendaal 2017 vast te stellen.

Artikel I
De Legesverordening Bloemendaal 2017 wordt als volgt gewijzigd:
A.

Het onderdeel 18.3.1 van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Bloemendaal
2017, wordt vervangen door:
voor het verlenen van een vergunning of voor het wijzigen van een al
18.3.1 verleende vergunning voor het met een pleziervaartuig innemen van een
ligplaats aan openbare grond
€ 121,90
als op een aanvraag als bedoeld in onderdeel 18.3.1 van deze tabel
18.3.1.1
afwijzend wordt beschikt, bedragen de verschuldigde leges
€ 81,25
indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken
18.3.1.2 na het in behandeling nemen ervan doch voor het verlenen/weigeren
van de vergunning
60%
van de op grond van onderdeel 18.3.1 verschuldigde leges
indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling
18.3.1.3
nemen ervan doch voor het verlenen/weigeren van de vergunning
40%
van de op grond van onderdeel 18.3.1 verschuldigde leges
Als een aanvraag als bedoeld in onderdeel 18.3.1 buiten behandeling
18.3.1.4
wordt gesteld
€ 40,65
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Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking,
welke dag tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien verstande dat de bepalingen die
in gevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich
voor die datum hebben voorgedaan.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 18 mei 2017

, voorzitter

, griffier

Besluit raad: aangenomen
Stemmen voor: 17
Stemmen tegen:
Afwezig: 2 (D66, Van Tol, Lb, Heukels)
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De Verordening tot wijziging van de Legesverordening Bloemendaal 2017 vast te stellen.
Aanleiding en beoogd effect
De legesverordening moet worden aangepast om het mogelijk te maken leges te heffen voor het in
behandeling nemen van aanvragen voor het verlenen, wijzigen, weigeren en buiten behandeling stellen van
een vergunning voor het met een pleziervaartuig innemen van een ligplaats aan openbare grond.
Politieke keuzeruimte
In 2014 is door de gemeenteraad de Verordening ligplaatsen vastgesteld. Deze Verordening wordt per 1 juni
2017 openbaar gemaakt, waarmee formeel het beleid ten aanzien van het afmeren van vaartuigen in
werking treedt. Gelijk met de openbaarmaking van de verordening dient aangegeven te worden waar, na
afgifte van een vergunning, vaartuigen mogen afmeren.
Zodra de ligplaatsen aangelegd worden en de verordening in werking is getreden, kunnen inwoners voor de
locaties een vergunning aanvragen.
Om voor de behandeling van deze aanvragen leges in rekening te kunnen brengen, dient de huidige
legesverordening te worden aangepast.
Gedachtegang
De invoering van het ligplaatsenbeleid is aanleiding om ook het heffen van leges voor deze dienstverlening
mogelijk te maken. Door middel van deze wijzigingsverordening wordt hierin voorzien.
Overwegingen van het college
Met dit voorstel wordt u één wijziging in de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Bloemendaal
2017 voorgesteld.
Het college beslist op aanvragen om een ligplaatsvergunning. De invoering van het ligplaatsenbeleid is
aanleiding om ook het heffen van leges voor deze dienstverlening mogelijk te maken. Door middel van deze
wijzigingsverordening wordt hierin voorzien.
Middelen
De in de legesverordening opgenomen tarieven zijn zo opgesteld en berekend dat de kosten als gevolg van
de behandeling van aanvragen en het toezicht hierop door de baten worden gedekt.
De kosten van de leges zijn gebaseerd op een tijdsbesteding van 90 minuten behandeltijd en toezicht per
aanvraag. Op basis van het uurtarief binnendienst van € 81,25, betekent dit een tarief van (afgerond)
€ 121,90.
De kosten van de leges voor het weigeren en buiten behandeling stellen (onderdeel 18.3.1.1 en 18.3.1.4)
zijn gebaseerd op respectievelijk 60 en 30 minuten behandeltijd. De percentages als genoemd in onderdeel
18.3.1.2 en 18.3.1.3 zijn overgenomen uit de teruggavebepalingen van de omgevingsvergunning.
Participatie
Ten aanzien van deze wijzigingsverordening heeft geen overleg plaats gehad. Wel is er in een eerdere fase
een groep van ca. 400 bewoners die nabij de voorgenomen ligplaatslocaties wonen geïnformeerd bij het
kiezen van mogelijke ligplaatslocaties. Ook zijn er met enkele buurtverenigingen en groepen inwoners over
de locaties gesprekken gevoerd.
Communicatie
Op grond van artikel 139 Gemeentewet moeten (wijzigingen van) belastingverordeningen, nadat zij door de
gemeenteraad zijn vastgesteld, worden gepubliceerd. Het gaat hier om de verplichte publicatie van
algemeen verbindende voorschriften (verordeningen en beleidsregels) in de webbased overheidsapplicaties
Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) en Gemeenschappelijke Voorziening Officiële
Publicaties (GVOP).
Samenwerking (Heemstede)
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Vervolgproces/evaluatie
Na vaststelling en publicatie treden de verordeningen in werking met ingang van de eerste dag na die van
de bekendmaking. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) en het team Financiën dragen zorg
voor de uitvoering van de belastingverordeningen.
Bijlagen
n.v.t.
Achterliggende documenten
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie

