Gemeente Veendam
Elektronisch

Gemeenteblad
Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad

Week 10 7 maart 2014

extra editie

Officiële bekendmakingen
In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van de gemeente Veendam. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-)
besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen van vergunningen, vergaderingen
van de gemeenteraad, verordeningen en meldingen.
Het Elektronisch Gemeenteblad verschijnt wekelijks op dinsdag op www.veendam.nl.

Bekendmakingen per e-mail
Naast het gemeenteblad kunt u zich ook abonneren op de wettelijke
bekendmakingen via overheid.nl. U vindt dan de wettelijke bekendmakingen over uw directe woonomgeving in uw e-mail.

De volgende uitgave is op 11 maart 2014.
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Gemeenteberichten
Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014
De raad der gemeente Veendam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014;
gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot
Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I
2013/2014, 33440 (R1990), nr. A); en
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014
Artikel I
A. Artikel 2 wordt vervangen door:
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
B. Artikel 3 wordt vervangen door:
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.
C. Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel wordt vervangen door:
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:
van een nationaal paspoort:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is ..................................................€ 66,95
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ...........€ 51,05
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort
als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is...................................................€ 66,95
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ...........€ 51,05
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1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.6
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van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie
van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is ..................................................€ 66,95
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ...........€ 51,05
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen ....................................€ 51,05
van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is ..................................................€ 52,95
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt ...........€ 28,35
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten,
de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van ....................................................€ 47,05

Artikel II
A. Hoofdstuk 16 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel wordt vervangen door:
Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16.1

Bij de indiening van een aanvraag van een aanwezigheidsvergunning die geldt voor een tijdvak van
12 maanden, is de aanvragen een vergoeding als bedoeld in artikel 30d, derde lid, van de Wet
op de Kansspelen verschuldigd ten bedrage van
1.16.1.1 indien de vergunning voor één speelautomaat geldt.....................................................................................€ 56,50
1.16.1.2 indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt, € 22,50, vermeerderd met het product
van het aantal speelautomaten waarvoor de vergunning geldt, en een bedrag van € 34,00
1.16.2 De bepalingen van 1.16.1, 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing indien de
vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste
vier jaar, met dien verstande dat de in 1.16.1, 1.16.1.1 en 1.16.1.2 bedoelde bedragen naar evenredigheid
van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd, onderscheidenlijk verhoogd worden
1.16.2.1 De bepalingen van 1.16.1, 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing indien de vergunning
geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de
toepassing van 1.16.1.1 in plaats van € 56,50 een bedrag van € 226,50 en voor de toepassing van
1.16.1.2 in plaats van € 22,50 een bedrag van € 90,50 en in plaats van € 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.
1.16.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning genoemd in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning) .......................................€ 68,65
B. Onder Hoofdstuk 3 van titel 2 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel worden de nummers
2.3.1.2 en 2.3.1.2.1 vervangen door:
2.3.1.2 Welstandstoets
Indien het advies van de Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg wordt ingewonnen, worden de
op grond van 2.3.1.1 verschuldigde leges verhoogd. Het tarief hiervoor bedraagt voor bouwwerken
waarvan de bouwkosten bedragen:
a. nihil en meer doch minder dan € 5.000,- ................................................................................................€ 50,00
b. € 5.000,- en meer doch minder dan € 230.000,vermeerderd met 2,5 promille van de bouwkosten boven de € 5.000,- ..................................................€ 50,00
c. € 230.000,- en meer doch minder dan € 460.000,vermeerderd met 1,0 promille voor het gedeelte van de bouwkosten boven de € 230.000,- ................€ 587,50
d. € 460.000,- en meer doch minder dan € 700.000,vermeerderd met 0,5 promille voor het gedeelte van de bouwkosten boven € 460.000,- .....................€ 817,50
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e. € 700.000,- en meer doch minder dan € 1.200.000,- vermeerderd met 0,25 promille voor het
gedeelte van de bouwkosten boven € 700.000,-..................................................................................€ 937,50
f. € 1.200.000,- en meer
vermeerderd met 0,125 promille voor het gedeelte van de bouwkosten boven € 1.200.000,- ...........€ 1.062,50
2.3.1.2.1 Voor woningen van hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd is de volgende berekeningswijze van
toepassing:
a. voor complexen van 1 t/m 4 gelijke woningen de in 2.3.1.2 genoemde berekeningswijze;
b. voor 5 t/m 10 gelijke woningen de in 2.3.1.2 genoemde berekeningswijze waarbij de tariefberekening
plaatsvindt over de bouwkosten van 5 woningen;
c. voor 11 t/m 20 gelijke woningen de in 2.3.1.2 genoemde berekeningswijze waarbij de tariefberekening
plaatsvindt over de bouwkosten van 6 woningen;
d. voor 21 t/m 30 gelijke woningen de in 2.3.1.2 genoemde berekeningswijze waarbij de tariefberekening
plaatsvindt over de bouwkosten van 8 woningen;
e. voor 31 t/m 40 gelijke woningen de in 2.3.1.2 genoemde berekeningswijze waarbij de tariefberekening
plaatsvindt over de bouwkosten van 10 woningen;
f. voor 41 t/m 50 gelijke woningen de in 2.3.1.2 genoemde berekeningswijze waarbij de tariefberekening
plaatsvindt over de bouwkosten van 12 woningen;
g. voor 51 t/m 60 gelijke woningen de in 2.3.1.2 genoemde berekeningswijze waarbij de tariefberekening
plaatsvindt over de bouwkosten van 14 woningen;
Enzovoorts; met dien verstande dat etage en galerijwoningen als één bouwblok worden beschouwd, zodat het
tarief daarvan wordt berekend naar de totale kosten van het bouwblok.
Artikel III
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met
dien verstande dat artikel II terugwerkt tot en met 1 januari 2014.
2. De datum van ingang van de heffing
a. voor Artikel I is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet,
zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer
de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden;
b. voor Artikel II, met uitzondering van artikel 2.1.3.2 a en b, is 1 januari 2014;
c. voor Artikel II, artikel 2.1.3.2 a en b is 9 maart 2014.
Artikel IV
Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Legesverordening 2014.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 maart 2014.
De voorzitter,
S.B. Swierstra

De griffier,
R. Brekveld
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Adres gemeente Veendam
Raadhuisplein 5 - 9641 AW Veendam
Postbus 20004 - 9640 PA Veendam
Telefoon : (0598) 652 222
Fax
: (0598) 652 250
E-mail : info@veendam.nl
Website : www.veendam.nl
Gemeentebestuur via het bestuurssecretariaat,
t. 0598-652222 of per mail.

Openingstijden
Alleen met afspraak
maandag
dinsdag t/m vrijdag
donderdag

Week 10 7 maart 2014

12:30 - 16:00 uur
08:30 - 16:00 uur
08:30 - 20:00 uur

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Burgemeester Sipke Swierstra
sipke.swierstra@veendam.nl

Wethouder Klaas Steenhuis
klaas.steenhuis@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Gemeentesecretaris Arend Castelein
arend.castelein@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. 0598-652222.
Of zie www.veendam.nl voor de persoonlijke e-mailadressen en telefoonnummers van de raadsleden.
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