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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.
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Gemeenteberichten
Voor
: het starten van een bedrijf aan huis
Locatie
: Langeleegte 21, 9641 GN Veendam
Datum ontvangst : 7 december 2017 (zaaknummer 25162)

Omgevingsvergunning
Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen,
verbouwen, slopen, installeren? Of iets anders in uw woonomgeving veranderen, zoals een boom kappen of een inrit
aanleggen? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning
nodig.

Voor
: het kappen van drie bomen
Locatie
: Straat Formosa 1, 9642 AB Veendam
Datum ontvangst : 6 december 2017 (zaaknummer 25212)
Voor
: het uitbreiden van een woning
Locatie
: Kapiteinspark 8, 9642 NA Veendam
Datum ontvangst : 9 december 2017 (zaaknummer 25632)

Wanneer heeft u een vergunning nodig?
Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck
doen. U ziet dan of u een omgevingsvergunning moet
aanvragen óf een melding moet doen.

Voor
: het bouwen van een loods
Locatie
: Demeterlaan 34, 9641 ML Veendam
Datum ontvangst : 11 december 2017 (zaaknummer 25644)

Vergunning aanvragen?
U kunt op www.omgevingsloket.nl ook meteen uw vergunning aanvragen. U kunt het aanvraagformulier printen en
met pen invullen of meteen digitaal invullen en versturen.
Of u kunt de gemeente vragen u een aanvraagformulier toe
te sturen.

Voor
Locatie

Beslissing of u een vergunning krijgt
De omgevingsvergunning heeft twee procedures waarin de
gemeente beslist of u een vergunning krijgt: de reguliere
procedure en de uitgebreide procedure. Voor de reguliere
procedure geldt dat de gemeente binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag moet beslissen of u een vergunning
krijgt of niet. De gemeente kan dit eenmalig met zes weken
verlengen. Beslist de gemeente dan nog niet, dan wordt de
vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
Voor ingewikkelde aanvragen geldt de uitgebreide procedure.
Hierbij moet de gemeente binnen 26 weken beslissen.
Ook dit kan de gemeente met zes weken verlengen. Bij deze
procedure kan de vergunning daarna echter niet automatisch
(van rechtswege) worden verleend.
Bezwaar en beroep reguliere procedure
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing
op uw vergunningaanvraag, kunnen bezwaar maken bij de
gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na
de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat,
ingediend zijn bij de gemeente. Tegen de beslissing op dit
bezwaarschrift, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kan rechtstreeks beroep
worden ingesteld bij de bestuursrechter.
Aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende
aanvragen voor omgevingsvergunningen hebben ontvangen:

: het kappen van vijf bomen
: Borgercompagnie 149,
9631 TG Borgercompagnie
Datum ontvangst : 13 december 2017 (zaaknummer 25726)

Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat zij in de afgelopen periode de termijn van
de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd:
Voor
: het bouwen van een loods
Locatie
: De Zwaaikom 32, 9641 KW Veendam
Datum verlenging : 13 december 2017 (zaaknummer 21256)
Voor
: het plaatsen van een carport
Locatie
: Drenthelaan 94, 9642 GE Veendam
Datum verlenging : 14 december 2017 (zaaknummer 21922)

Activiteiten & Evenementen
Aanvraag
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening dient
voor het houden van een evenement schriftelijk een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Het verzoek
dient minimaal 8 weken voor het tijdstip waarop de vergunning benodigd is bij de gemeente te worden ingediend.
Voor kleinschalige activiteiten kan worden volstaan met een
melding. Deze melding ‘klein evenement‘ moet minimaal 3
weken van tevoren bij de gemeente worden ingediend.
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Zienswijzen en bezwaren
Binnen 2 weken na bekendmaking van de aanvraag kunnen
belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze naar voren brengen. Gedurende die termijn kunnen op het gemeentehuis de
aanvragen worden ingezien.

Bekendmaking belastingverordeningen

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van de
beslissing kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij
het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

Nummer 2017R0078 a
Verordening afvalstoffenheffing 2018 (in verband met het besluit van de raad van 18 december 2017 wordt deze verordening niet bekendgemaakt)

Kennisgeving incidentele festiviteit (muziek)
• 26 december 2017, zaaknr.25351, voor het houden van
een muziekavond met live DJ van 22.00 uur tot 01.00 uur,
Bar Shisha Lounge Ceder, Beneden Westerdiep 3b te
Veendam;

Burgmeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat de raad bij besluit van 6 november 2017
de volgende belastingverordeningen heeft vastgesteld:

Nummer 2017R0078 b
Verordening rioolheffing 2018
Nummer 2017R0078 c
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018
Nummer 2017R0078 d
Legesverordening 2018

Ontwerp omgevingsvergunning
(uitgebreid)

Nummer 2017R0078 e
Verordening lijkbezorgingsrechten 2018

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen aan:

Nummer 2017R0078 f
Verordening reinigingsrechten 2018

• Maatschap J. Goosen en L.H. Goosen-Hemmes voor het
bouwen van een pluimveestal op het perceel Wildervanksterdallen 7, 9648 TB Wildervank, kadastraal bekend gemeente Wildervank, sectie A, nummer(s) 02792.
De ontwerpvergunning en de overige stukken kunt u vanaf
donderdag 21 december 2017 tot donderdag 1 februari
2018 inzien in het gemeentehuis alsmede buiten kantooruren
volgens telefonische afspraak. Gedurende de termijn van
inzage kan een ieder een zienswijze naar voren brengen.
Zienswijzen kunnen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Veendam.

Nummer 2017R0078 g
Verordening marktgelden 2018
Nummer 2017R0078 h
Verordening precariobelasting 2018
Nummer 2017R0078 i
Verordening reclamebelasting 2018
Burgmeester en wethouders van de gemeente Veendam
maken bekend dat de raad bij besluit van 18 december 2017
de volgende belastingverordening heeft vastgesteld:

Ieder die een zienswijze inbrengt, kan vragen persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Op verzoek kunnen mondelinge zienswijzen worden ingebracht op een nader te bepalen datum, gelegen binnen de
hiervoor genoemde termijn (voor het maken van een afspraak
hiervoor contact opnemen met de Eenheid Dienstverlening.
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Nummer 2017R0078 b
De raad van de gemeente Veendam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders van 17 oktober 2017;
gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering
van rioolheffing 2018
(Verordening rioolheffing 2018)
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van
voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of
transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente,
waaronder tevens begrepen individuele behandelingssystemen van afvalwater (IBA’s) die in eigendom, in beheer of
in onderhoud bij de gemeente zijn;
c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van
het waterbedrijf betrekking heeft;
d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater;
e. bijzonder object: een perceel met een grondoppervlak
kleiner dan 100 m2, zonder voorziening voor inzameling,
verwerking, zuivering of transport van afvalwater of met
uitsluitend een voorziening voor de afvoer van hemelwater.
Artikel 2 Aard van de belasting
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting
geheven ter bestrijding van de kosten die voor de
gemeente verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen
van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
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Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht
1. De belasting wordt geheven:
a. van degene die bij het begin van het belastingjaar het
genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht
van een perceel dat is aangesloten op de gemeentelijke
riolering dan wel dat belang heeft bij nakoming van de gemeentelijke zorgplichten, verder te noemen: eigenarendeel, en
b. van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct
of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd
dan wel dat belang heeft bij nakoming van de gemeentelijke zorgplichten, verder te noemen: gebruikersdeel.
2. Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het
perceel een onroerende zaak is, als genothebbende
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt
degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig
in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat
hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
3. Met betrekking tot het gebruikersdeel wordt als gebruiker
aangemerkt:
a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht
of persoonlijk recht gebruikt;
b. ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte
als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.
Artikel 4 Zelfstandige gedeelten
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens
hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als
zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien
twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.
Artikel 5 Maatstaf van heffing
1. Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag
per perceel.
2. Het gebruikersdeel wordt geheven naar een vast bedrag
per perceel, dat wordt verhoogd afhankelijk van het aantal
kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.
3. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het
aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat in
de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd
of opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is
aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij
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4.
a.
b.

5.

die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand
voor een volle maand gerekend.
Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie,
moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:
watermeter, vanwaar de hoeveelheid opgepompt water
kan worden afgelezen, of
bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan
worden afgelezen.
De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling
van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op
grond van enige andere wettelijke bepaling.
De hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt
verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.

Artikel 6 Belastingtarieven
1. De rioolheffing voor het eigenarendeel bedraagt € 36,70
2. Voor een bijzonder object bedraagt de
€ 12,50
rioolheffing voor het eigenarendeel
3. De rioolheffing voor het gebruikersdeel
bedraagt
€ 49,90
4. Indien vanuit het eigendom meer dan 300 m3
is afgevoerd, wordt het bedrag als bedoeld in
het derde lid verhoogd met € 54,00 voor elke
300 m3 boven de eerste 300 m3 dat vanuit
het perceel wordt afgevoerd, met een maximum
van € 7.500,-.
5. Voor de berekening van het aantal eenheden als bedoeld
in het vierde lid, wordt een gedeelte van een eenheid van
300 m3 als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 7 Vrijstellingen
1. Voor bijzondere objecten wordt geen gebruikersbelasting
geheven.
2. Er wordt geen rioolheffing geheven voor percelen met een
grondoppervlak kleiner dan 15 m2.
Artikel 8 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 9 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld en heffing
naar tijdsgelang
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel, zo dit later is, bij de
aanvang van de belastingplicht;
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2. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel
voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar
aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel
twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde
gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van de
belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven;
3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel
voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar
eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel
twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde
gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven;
4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing als de
belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en daar
een ander perceel in gebruik neemt.
Artikel 11 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in drie
termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste
dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen een maand later;
2. In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingbedragen, of als het aanslagbiljet maar één aanslagregel
bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000,00 en
zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven,
dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke
termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de
dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende
termijnen telkens één maand later.
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in
het eerste en tweede lid gestelde termijnen.
Artikel 12 Nadere regels door het college van
burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de rioolheffing.
Artikel 13 Overgangsrecht
De ‘Verordening rioolheffing 2017’ van 12 december 2016,
wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten
die zich voor die datum hebben voorgedaan.
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de gebruiker;
b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor
volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die
die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op
degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.
3. Voor de eigenarenbelasting wordt als genothebbende
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt
degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig
in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat
hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 14 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van
1 januari 2018.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
Artikel 15 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rioolheffing 2018.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
6 november 2017
De voorzitter,
S.B. Swierstra
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De griffier,
A.A. Swart

Nummer 2017R0078 c
De raad van de gemeente Veendam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders van 17 oktober 2017;
gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering
van onroerende-zaakbelastingen 2018
(Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018)
Artikel 1 Belastingplicht
1. Onder de naam ‘onroerende-zaakbelastingen’ worden
voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken
twee directe belastingen geheven:
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van
het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom,
bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruikt, verder
te noemen: gebruikersbelasting;
b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van
het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te
noemen: eigenarenbelasting.
2. Bij de gebruikersbelasting wordt:
a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven (verder: de gebruiker),
aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven (verder: de gebruikgever); de gebruikgever is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op

Artikel 2 Belastingobject
1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende
zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken.
2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien
de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet
waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan
delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan
wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
Artikel 3 Maatstaf van heffing
1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV
van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar,
bedoeld in artikel 1.
2. Als voor een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld
op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van
het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17 , 18 en 20,
tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.
Artikel 4 Vrijstellingen
1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling
van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor
zover dit niet al is gebeurd bij de bepaling van de in dat
artikel bedoelde waarde, de waarde van:
a. voor de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde
cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond,
alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als
voedingsbodem te gebruiken;
b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor
de kweek of teelt van gewassen, voor zover de onder-
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

grond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde
grond;
onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de
openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard,
een en ander met uitzondering van delen van zodanige
onroerende zaken die dienen als woning;
één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een
op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen
landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in
artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet
1928 , met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;
natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige
rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen,
beheerd worden;
openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar
vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;
waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van
publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van
de delen van zodanige werken die dienen als woning;
werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en
ander afvalwater en die worden beheerd door organen,
instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken
die dienen als woning;
werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden
afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan
die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf
als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;
onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden
gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente, met
uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken
die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van
onderwijs;
straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke
zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste
van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals
lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;
plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente het genot
heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die
dienen als woning;
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m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning.
Artikel 5 Belastingtarieven
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de
heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
a. de gebruikersbelasting
0,2511 %;
b. de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak
tot woning dienen
0,2279 %;
2. voor onroerende zaken die niet in
hoofdzaak tot woning dienen
0,3584 %.
Artikel 6 Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.
Artikel 7 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in drie
termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste
dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen een maand later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingbedragen, of als het aanslagbiljet maar één aanslagregel
bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 15.000,00 en
zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven,
dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke
termijnen.
De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van
het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens
één maand later.
3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de
in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.
Artikel 8 Nadere regels door het college van
burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen.
Artikel 9 Overgangsrecht
De 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017’ van 12
december 2016, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari
2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
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Artikel 10 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
Artikel 11 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018”.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
6 november 2017.
De voorzitter,
S.B. Swierstra

De griffier,
A.A. Swart

Nummer 2017R0078 d
De raad van de gemeente Veendam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders van 17 oktober 2017;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en
onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van
de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de
Paspoortwet;
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Artikel 2 Belastbaar feit
1. 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.
2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de
aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met
een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken
persoon.
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.

besluit:
vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering
van leges 2018
(Legesverordening 2018)
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een
gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c. maand: het tijdvak dat loopt van n e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand;
d. jaar: het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;
e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van
de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
b. diensten met betrekking tot een aanvraag of verlening of
gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking
heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening
van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende
tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit
artikel bepaalde.
2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in ar-
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tikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening
verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het
projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en
herstelwet.
3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid
aangemerkt.
Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder
mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel
door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 7 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan,
binnen acht dagen na dagtekening van de kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel
omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het
eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
a. van zuiver redactionele aard zijn;
b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of
onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:
1. onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);
2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de BRP);
5. onderdeel 1.7.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);
6. hoofdstuk 11 (kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij
raadsbesluit rekening is gehouden.
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Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.
Artikel 12 Overgangsrecht
1. De ‘Legesverordening 2017’ van 12 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.
3. Indien artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt, worden de onderdelen 2.3.11 en
2.3.12 van de bij deze verordening behorende tarieventabel vervangen door:
2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een
Natura 2000-gebied)
2.3.11.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j,
van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van
dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
€ 307,05
2.3.12 Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)
2.3.12.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo,
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk
indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
€ 513,00
4. De op grond van het derde lid vervangen onderdelen blijven van toepassing op de belastbare feiten
die zich voor de in artikel 13, derde lid, onder b, bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.
Artikel 13 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
3. In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing van:
a. artikel 12, vierde lid, het tijdstip waarop artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2018.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
6 november 2017.
De voorzitter,
S.B. Swierstra

De griffier,
A.A. Swart
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Indeling tarieventabel
Hoofdstuk 1
Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2
Reisdocumenten
Hoofdstuk 3
Rijbewijzen
Hoofdstuk 4
Verstrekkingen uit de Basisregistratie
Personen
Hoofdstuk 5
Bestuursstukken
Hoofdstuk 6
Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 7
Overige publiekszaken
Hoofdstuk 8
Gemeentearchief
Hoofdstuk 9
Leegstandswet
Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 11 Kansspelen
Hoofdstuk 12 Telecommunicatie
Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 14 Diversen
Titel 2
Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1
Begripsomschrijving
Hoofdstuk 2
Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
Hoofdstuk 3
Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 4
Vermindering
Hoofdstuk 5
Teruggaaf
Hoofdstuk 6
Intrekking omgevingsvergunning
Hoofdstuk 7
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Hoofdstuk 8
Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Hoofdstuk 9
In deze titel niet genoemde beschikking
Hoofdstuk 10 Overig
Titel 3
Dienstverlening vallend onder Europese
dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1
Horeca
Hoofdstuk 2
Organiseren van evenementen of markten
Hoofdstuk 3
Prostitutiebedrijven
Hoofdstuk 4
Brandbeveiligingsverordening
Hoofdstuk 5
In deze titel niet benoemde vergunning,
ontheffing of andere beschikking
Kinderopvang
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Toeslag bij te laat aanvragen vergunning
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Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap
of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt
wordt van de raadszaal van het gemeentehuis op:
1.1.1.1 maandag tot en met vrijdag
1.1.1.2 zaterdag, zondag, algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van
artikel 3 van de Algemene termijnenwet
1.1.2
Het tarief bedraagt ter zake van de registratie van een partnerschap of het omzetten van een
geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een spreekkamer
1.1.2.1 De huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie, in een spreekkamer, op maandagmorgen
om 8.30 uur en 9.00 uur, geschiedt kosteloos
1.1.3
Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap
of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op één van de door het college
daartoe bij besluit aangewezen permanente vaste trouwlocaties
1.1.4
Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap
of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere locatie dan
bedoeld in 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3:
1.1.4.1 op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren (08.00 tot 17.00 uur)
1.1.4.2 op maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur en op zaterdag, zondag, algemeen erkende of
daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet
1.1.5
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw- of registratieboekje:
1.1.5.1 voor een standaard uitvoering
1.1.5.2 voor een luxe uitvoering
1.1.6
Het tarief bedraagt voor:
1.1.6.1 het doen van naspeuringen in de registers van de Burgerlijke stand voor ieder daaraan besteed
kwartier (met een minimum van € 40,00)
1.1.6.2 een kopie uit het microfilmarchief uit de registers van de Burgerlijke stand per pagina
1.1.6.3 voor een gewaarmerkt afschrift of uittreksel uit de registers van de Burgerlijke stand (wettelijk tarief)
1.1.6.4 de afgifte van een verklaring voor huwelijksbevoegdheid (wettelijk tarief)
1.1.6.5 het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (wettelijk tarief)
1.1.6.6 het verstrekken van een document genoemd onder 1.1.6.5 indien toegestuurd verhoogd
met administratiekosten
1.1.7
Het tarief voor een incidentele benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand bedraagt
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
1.2.1.1 het verstrekken van
- een nationaal paspoort;
- een zakenpaspoort ; en
- een faciliteitenpaspoort;
voor personen tot en met 17 jaar; en
- een reisdocument voor vluchtelingen; en
- een reisdocument voor vreemdelingen,
alle met een geldigheidsduur van 5 jaar, inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in
het besluit Paspoortgelden (wettelijk maximum)

€ 362,60
€ 823,95
€ 65,90

€ 250,00

€ 131,80
€ 250,50
€ 46,20
€ 65,90

€ 29,40
€ 0,60
€ 13,20
€ 22,90
€ 13,20
€ 13,20
€ 125,20

Maximum tarief
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1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1.5
1.2.2
1.2.2.1
1.3.4
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het verstrekken van
- een nationaal paspoort;
- een zakenpaspoort ; en
- een faciliteitenpaspoort;
voor personen van 18 jaar en ouder, alle met een geldigheidsduur van 10 jaar, inclusief
de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in het besluit Paspoortgelden (wettelijk maximum)
het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen tot en met 17 jaar,
met een geldigheidsduur van 5 jaar (wettelijk maximum)
het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen van 18 jaar en ouder,
met een geldigheidsduur van 10 jaar, inclusief de rijkskostencomponent zoals vastgesteld in
het besluit Paspoortgelden (wettelijk maximum)
de teruggave van een ongeldig gemaakt reisdocument
De tarieven als genoemd in 1.2.1 worden bij een spoedprocedure verhoogd voor:
een aanvraag als genoemd in 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 of 1.2.1.4, met (wettelijk maximum)
De tarieven in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.4 en 1.2.2.1 worden naar beneden
afgerond met inachtneming een afronding op een veelvoud van € 0,05.

Maximum tarief
Maximum tarief

Maximum tarief
€ 3,20
Maximum tarief

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
1.3.1.1 het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
Maximum tarief
1.3.1.2 het verkrijgen van een eigen verklaring
€ 39,95
1.3.2
Indien de aanvraag zoals genoemd in 1.3.1 in behandeling moet worden genomen naar aanleiding
van vermissing van een overeenkomstig 1.3.1.1 afgegeven document, wordt het in 1.3.1.1
Geen tarief
genoemde bedrag verhoogd met
1.3.3
Het tarief als genoemd in 1.3.1.1 wordt bij een spoedprocedure verhoogd met
Maximum tarief
1.3.4
De tarieven in het onderdeel 1.3.1.1 wordt naar beneden afgerond met inachtneming een
afronding op een veelvoud van € 0,05.
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de BRP
1.4.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van 1.4.3, wordt onder één verstrekking v
verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de BRP moet worden geraadpleegd.
1.4.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
1.4.2.1
het verstrekken van gegevens per verstrekking, mits afgehaald
€ 16,50
1.4.2.2
het verstrekken van gegevens per verstrekking, onder 1.4.2.1 indien toegestuurd verhoogd
met de administratiekosten zijnde
€ 13,20
1.4.2.3
het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende
de periode van één jaar:
1.4.2.3.1 voor 100 verstrekkingen
€ 143,55
1.4.2.3.2 voor 500 verstrekkingen
€ 527,25
1.4.2.3.3 voor 1.000 verstrekkingen
€ 988,85
1.4.2.3.4 voor 5.000 verstrekkingen
€ 3.456,15
1.4.2.3.5 voor 10.000 verstrekkingen
€ 3.690,45
1.4.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
€ 16,50
1.4.3.1
het verstrekken van gegevens per verstrekking, mits afgehaald
1.4.3.2
het verstrekken van gegevens per verstrekking, toegestuurd
€ 26,30
1.4.3.3
het verstrekken van gegevens per verstrekking op een andere gegevensdrager dan papier
Tenzij de werkelijke kosten minder bedragen, dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. € 131,80
1.4.3.4
Voor de toepassing van 1.4.3.1, 1.4.3.2 en 1.4.3.3 wordt onder één verstrekking verstaan één of
meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in de BRP.
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
een uittreksel uit de BRP
een internationaal uittreksel uit de BRP
een gezinsuittreksel uit de BRP
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
een afschrift van een persoonslijst, (wettelijke tarieven):
indien het afschrift ten hoogste bestaat uit 100 pagina’s, per pagina € 0,27 met een maximum van:
indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina’s
indien het afschrift bestaat uit een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke
gegevensverwerking
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld
in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid,
van het Besluit basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken
1.5.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.5.1.1 een afschrift van de gemeentebegroting met toelichting
1.5.1.2 een afschrift van de gemeenterekening
1.5.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een
abonnement voor een kalenderjaar:
1.5.2.1 op de raadsagenda
1.5.2.2 op de raadsagenda met de daarbij behorende raadsstukken en raadsnotulen per jaargang,
mits afgehaald
1.5.2.3 op de raadsagenda met de daarbij behorende raadsstukken en raadsnotulen per jaargang,
toegestuurd
1.5.2.4 op een raadscommissieagenda, mits afgehaald
1.5.2.5 op een raadscommissieagenda, toegestuurd
1.5.2.6 op een raadscommissievergadering met de daarbij behorende voorstellen van het college van
burgemeester en wethouders en de verslagen, mits afgehaald
1.5.2.7 op een raadscommissievergadering met de daarbij behorende voorstellen van het college van
burgemeester en wethouders en de verslagen, toegestuurd
1.5.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.5.3.1 een exemplaar van een raadscommissieagenda met de daarbij behorende voorstellen van het
college van burgemeester en wethouders
1.5.3.2 voor een exemplaar van het verslag van een raadscommissievergadering
1.5.4.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.5.4.1 inlichtingen in de vorm van een zwart-wit kopie levering per afdruk
A4 formaat
A3 formaat
A2 formaat
A1/A0 formaat
1.5.4.2. inlichtingen in de vorm van een kleurenkopie levering per afdruk:
A3/A4 formaat
A0/A1/A2 formaat

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

€ 16,50
€ 25,05
€ 25,05

€ 5,70
€ 28,05
€ 28,05

€ 28,35

€ 7,65

€ 77,80
€ 107,40

€ 11,85
€ 159,75
€ 194,80
€ 8,10
€ 23,15
€ 44,90
€ 74,50

€ 4,45
€ 4,45

€ 0,50
€ 2,15
€ 7,00
€ 10,55
€ 4,30
€ 24,75
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Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie
1.6.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van inlichtingen omtrent de administratieve kadastrale aanduiding, dan wel de geometrische
kadastrale aanduiding, per inlichting
1.6.2
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor ieder daaraan
besteed kwartier of gedeelte daarvan voor:
1.6.2.1 het verkrijgen en het verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoedinformatie
1.6.2.2 het extra verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoedinformatie in de vorm van een zwart-wit kopie
levering per afdruk A3/A4-formaat
voor de 1e kopie
voor iedere daaropvolgende kopie
levering per afdruk in groot formaat (A0/A1/A2)
voor de 1e kopie
voor iedere daaropvolgende kopie
1.6.3
Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag voor ieder daaraan
besteed kwartier of gedeelte daarvan voor:
1.6.3.1 het verkrijgen en het verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoed-geoinformatie
1.6.3.2 het extra verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoed-geoinformatie in de vorm van een
grafische situatie in kleur:
levering per afdruk A3/A4-formaat
voor de 1e kopie
voor iedere daaropvolgende kopie
levering per afdruk in grootformaat (A0/A1/A2)
voor de 1e kopie
voor iedere daaropvolgende kopie
1.6.4
Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van digitale inlichtingen omtrent vastgoedinformatie in de vorm van een geografische situatie:
levering digitaal (100x100m) 1 hectare
bebouwd gebied: per extra hectare
landelijk gebied: per extra hectare
1.6.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken,
per kadastraal perceel of gemeentelijk adres, van:
1.6.5.1 een afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven
beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel
vervallenverklaring van een publiekrechtelijke beperking, mits afgehaald
1.6.5.2 een afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven
beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel
vervallenverklaring van een publiekrechtelijke beperking, toegestuurd
1.6.5.3 een afschrift of uittreksel van een in de gemeentelijke beperkingenadministratie opgenomen
gegeven, mits afgehaald
1.6.5.4 een afschrift of uittreksel van een in de gemeentelijke beperkingenadministratie opgenomen
gegeven, toegestuurd
1.6.5.5 een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenadministratie
opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de
daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken, mits afgehaald
1.6.5.6 een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenadministratie
opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de
daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken, toegestuurd
1.6.6
Het tarief bedraagt voor het waarmerken van afschriften of uittreksels uit de gemeentelijke
beperkingenadministratie, per kadastraal perceel of gemeentelijk adres
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€ 11,40

€ 11,40

€ 6,70
€ 0,35
€ 11,40
€ 6,70

€ 11,40

€ 9,35
€ 1,95
€ 26,70
€ 16,65

€ 127,10
€ 16,65
€ 6,70

€ 12,25

€ 15,00
€ 12,25
€ 15,00

€ 12,25

€ 15,00
€ 4,00
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Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken
1.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
1.7.1.1 het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag de door of namens de minister vastgestelde
rijksleges
1.7.1.2 het verkrijgen van een andere, niet in deze tarieventabel genoemde verklaring die in het bijzonder
belang van de aanvrager wordt opgemaakt
1.7.1.3 het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
1.7.1.4 het ter legalisatie opsturen van een stuk inclusief portokosten
1.7.1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
een adresverklaring met vermelding van het waardegegeven (WOZ-waarde) (uitgezonderd
waarden die op grond Wet WOZ openbaar gemaakt zijn)

€ 25,05
€ 32,90
€ 32,90

€ 16,50

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief
1.8.1
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief
berustende stukken, voor ieder daaraan besteed half uur
1.8.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per
1.8.2.1 A4 pagina
1.8.2.2 A3 pagina
1.8.2.3 een kopie van een A0/A1/A2 tekening
1.8.2.4 bestelling foto (digitaal, analoog)

€ 26,10

€ 0,60
€ 1,10
€ 11,00
€ 5,25

Hoofdstuk 9 Leegstandswet
1.9.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een
vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandswet
1.9.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een
vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandswet

€ 176,90

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet
1.10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.10.1.1 voor een ontheffing/vrijstelling in het kader van de Winkeltijdenwet, Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
en de Winkeltijdenverordening Veendam 2013
1.10.1.2 tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.10.1.1 bedoelde ontheffing/vrijstelling
over te dragen aan een ander
1.10.1.3 tot het wijzigen van een in onderdeel 1.10.1.1 bedoelde ontheffing/vrijstelling

€ 176,90

€ 43,70

€ 176,90
€ 176,90

Hoofdstuk 11 Kansspelen
1.11.1 Bij de indiening van een aanvraag van een aanwezigheidsvergunning die geldt voor een tijdvak van
12 maanden, is de aanvrager een vergoeding als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de
Alle tarieven bij regeling vastgesteld
Kansspelen verschuldigd ten bedrage van
1.11.1.1 indien de vergunning voor één speelautomaat geldt
€ 56,50
1.11.1.2 indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt:
vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten waarvoor de vergunning geldt,
€ 22,50
en een bedrag van
€ 34,00
1.11.2 De bepalingen van 1.11.1, 1.11.1.1 en 1.11.1.2 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 1.11.1, 1.11.1.1 en 1.11.1.2 bedoelde bedragen
naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd, onderscheidenlijk
verhoogd worden.
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1.11.2.1 De bepalingen van 1.11.1, 1.11.1.1 en 1.11.1.2 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 1.11.1.1 in plaats van een bedrag van € 56,50 een bedrag
van € 226,50 en voor de toepassing 1.11.1.2 in plaats van € 22,50 een bedrag van € 90,50 en
in plaats van € 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.
1.11.3 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)

€ 54,00

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie
1.12.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen
van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in
artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet
€ 260,00
1.12.1.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten
verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond,
per strekkende meter sleuf verhoogd met
€ 1,15
1.12.1.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden
plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met
€ 1,15
1.12.1.3 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere
beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met
€ 161,25
1.12.1.4 indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen
als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met
€ 161,25
1.12.1.5 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd
met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders
is opgesteld.
1.12.2 Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.12.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter
kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer
1.13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:
1.13.1.1 een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
1.13.1.2 een ontheffing als bedoeld in Hoofdstuk 5, afdeling 1 van de Algemene plaatselijke
verordening Veendam 2017
Hoofdstuk 14 Diversen
1.14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.14.1.1 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
1.14.1.2 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in
een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
1.14.1.3 geoptimaliseerde en niet gecomprimeerde grafische bestanden in digitale vorm per megabyte
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Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
2.1.1.1 aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme
administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken
2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de
aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan:
de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken
of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;
2.1.1.2 bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme
administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken
2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de
bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals
dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een
derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
2.1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
2.1.2
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis
als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
2.1.3
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking
hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt,
hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
2.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
2.2.1
Tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

€ 204,70

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning
voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen
waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de
verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd,
berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.
In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag
worden gevorderd.
2.3.1
Bouwactiviteiten
2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo (inclusief reclameobjecten m.u.v. die genoemd
zijn in art. 3.2.4.1) bedraagt het tarief:
2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 200.000,- bedragen:
3,84 %
van de bouwkosten, vermeerderd met:
€ 143,35
2.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 200.000,- of meer bedragen:
van de bouwkosten boven de € 200.000,-:
3,08 %
vermeerderd met:
€ 7831,15
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2.3.1.1.3 De leges voor artistieke kunstwerken (zonder functioneel nut) worden gebaseerd op de hoogte
van de bouwsom voor de benodigde bouwkundige constructies (bijvoorbeeld fundering).
De kosten van het kunstwerk vallen daarmee buiten de legesberekening.
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 met de kosten die
gelijk zijn aan het tarief van Libau te Groningen voor het uitbrengen van een welstandsadvies
voor het specifieke bouwwerk door de welstandscommissie van Libau.
2.3.1.2.1 Voor woningen van hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd, is de
berekeningswijze zoals deze door Libau te Groningen wordt toegepast van toepassing.
2.3.1.3 Verplicht advies agrarische commissie
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk
voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie
nodig is en wordt beoordeeld:
€ 204,70
2.3.1.4 Achteraf ingediende aanvraag
Indien een aanvraag wordt ingediend na aanvraag of gereedkomen van de bouwactiviteit wordt het
tarief zoals bepaald in onderdeel 2.3.1.1 verhoogd (tenzij de extra kosten van de legalisering
redelijkerwijs niet ten laste van de aanvrager kunnen worden gebracht) met:
50 %
2.3.1.5 Beoordeling aanvullende gegevens
Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling
nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde
aanvraag al in behandeling is genomen:
€ 43,60
2.3.1.6 Bouwveiligheidsplan
Het tarief voor het beoordelen van een bouwveiligheidsplan bedraagt
€ 102,35
2.3.2
Aanlegactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:
€ 615,35
2.3.3
Planologisch strijdig gebruik
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): € 325,30
2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse
€ 500,80
kleine afwijking):
2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): € 2.067,80
2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)
€ 500,80
2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
€ 500,80
2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels
die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,
eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):
€ 2.067,80
2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels
die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,
eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
€ 2.067,80
2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van een
voorbereidingsbesluit):
€ 500,80
2.3.3.9 Voor het voeren van een ontheffings- of wijzigingsprocedure kan het noodzakelijk zijn om onderzoeken,
plannen of adviezen te laten verrichten/opstellen door externen. Hierbij moet gedacht worden aan
bijvoorbeeld: beeldkwaliteitplan; flora & fauna onderzoek, bodemonderzoek, geluidsonderzoek
(meting/berekening), planologisch kader/bestemmingsplan/wijzigingsplan of een stedenbouwkundige
onderbouwing.
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De gemeente is in de praktijk (in overleg met de aanvrager) veelal opdrachtgever voor deze activiteiten,
waarvoor de aanvrager primair verantwoordelijk is. De kosten worden dan ook verhaald op de
aanvrager, naast de andere leges. Over de werkzaamheden en de hiermee samenhangende kosten
Variabel
zal vooraf een begroting worden opgesteld door de betrokken partijen.
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:
€ 514,20
Voor het wijzigen of intrekken van de voorwaarden waaronder de vergunning als bedoeld in
€ 204,70
artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo is verleend, bedraagt het tarief:
Het in 2.3.4.1 genoemde bedrag moet worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 2.3.4.4
indien en voor zover deze op het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft van toepassing zijn.
De opslag als bedoeld in 2.3.4.3 bedraagt voor:
a. bouwwerken waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging
nachtverblijf zal worden verschaft;
b. bouwwerken waarin aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk
en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;

met een oppervlakte van:
minder dan 100 m2
100 tot 200 m2
200 tot 300 m2
300 tot 500 m22
500 tot 1.000 m2
1.000 tot 2.000 m2
2.000 tot 3.000 m2
3.000 tot 4.000 m2
4.000 tot 5.000 m2
5.000 tot 6.000 m2
6.000 tot 7.000 m2
7.000 tot 8.000 m2
8.000 tot 9.000 m2
9.000 tot 10.000 m2
10.000 tot 15.000 m2
15.000 tot 20.000 m2
20.000 tot 30.000 m2
30.000 tot 40.000 m2
40.000 tot 50.000 m2
50.000 m2 of meer

€ 229,10
€ 346,05
€ 575,15
€ 923,65
€ 1.408,60
€ 1.985,25
€ 2.723,30
€ 3.010,90
€ 3.299,70
€ 3773,70
€ 4.081,95
€ 4.283,00
€ 4.354,90
€ 4.730,20
€ 5.517,30
€ 5.806,15
€ 7.258,55
€ 7.744,75
€ 8.233,35
€ 8.712,20

2.3.5
2.3.5.1

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met
betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo,
of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een
krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Gemeente Veendam 2017 aangewezen
monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 14, eerste lid, van die
gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
2.3.5.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:
2.3.5.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt
ontsierd of in gevaar gebracht:
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2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk
in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo,
op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of het op grond van de
Erfgoedverordening Gemeente Veendam 2017 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel
2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die
gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
€ 204,70
2.3.6
Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht
2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk
bedraagt het tarief
2.3.6.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is
bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een
provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef
en onder a, van de Wabo:
€ 461,10
2.3.6.2 Asbesthoudende materialen
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.6.1.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen
bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product
aanwezig is
€ 99,90
2.3.6.3 Sloopveiligheidsplan
Het tarief voor het beoordelen van een sloopveiligheidsplan bedraagt
€ 253,50
2.3.7
Aanleggen of veranderen weg
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg
of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in
een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2017
een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de
Wabo, bedraagt het tarief
€ 204,70
2.3.8
Uitweg/inrit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben,
veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling
in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2017 een vergunning
of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo,
€ 204,70
bedraagt het tarief voor die vergunning of ontheffing
2.3.9
Kappen
I
ndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van
een houtopstand, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt
het tarief
€ 141,35
2.3.10 Opslag van roerende zaken
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken
in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in
een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2017 een vergunning
of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief
2.3.10.1 Indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
onder j, van de Wabo
€ 565,35
2.3.10.2 Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende
zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, onder k, van de Wabo
€ 565,35
2.3.11 Natura 2000-activiteiten
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit
als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit)
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
€ 307,05
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2.3.12

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit
als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit)
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens
€ 513,00
sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
2.3.13
Omgevingsvergunning in twee fasen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld
in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.13.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:
het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop
de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;
2.3.13.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede
fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten
waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.
€ 64,60
2.3.13.3 voor het wijzigen van de tenaamstelling van de omgevingsvergunning
2.3.14
Beoordeling bodemrapport
Indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dit hoofdstuk bedoelde aanvraag een bodemrapport
wordt beoordeeld, wordt geheven:
2.3.14.1 voor een milieukundig bodemrapport
€ 616,00
2.3.14.2 voor een archeologisch bodemrapport
€ 616,00
2.3.14a
Leveren bodeminformatie
€ 288,00
Voor het leveren van bodeminformatie door de gemeente is het tarief
2.3.15
Advies
2.3.15.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief,
indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies
moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een
omgevingsvergunning
€ 807,90
2.3.16
Verklaring van geen bedenkingen
2.3.16.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief,
indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een
verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden
verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:
€ 1.523,10
2.3.16.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven
2.3.16.1.2 Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:
het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die
door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
2.3.16.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning maximaal een jaar daarvoor is voorafgegaan
door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop
de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de
conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.
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Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat
uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6 intrekt, terwijl deze
reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.
De hierbij toegepaste tariefsberekening wordt als volgt uitgevoerd:
2.5.1.1 Indien de aanvraag wordt ingetrokken, worden de leges verminderd naar het overeenkomstig artikel 2.2.1 geldende
tarief, met dien verstande dat reeds gemaakte kosten voor bijvoorbeeld externe adviezen blijven verschuldigd.
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
2.5.2
Indien de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges van de op grond van die onderdelen
voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. De hierbij toegepaste tariefberekening wordt als volgt uitgevoerd:
2.5.2.1 Indien binnen één jaar na verlening van de vergunning deze door de houder schriftelijk wordt ingetrokken onder indiening van de originele vergunning, wordt:
a. regulier teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, met dien verstande dat minimaal € 126,00
verschuldigd blijft;
b. bij intrekken van de niet uitgevoerde meerwerkopties bij de seriematige bouw teruggaaf verleend van 100%
van de geheven leges m.u.v. de op basis van 2.3.1.2 geheven leges en met dien verstande dat:
a. het verzoek tot intrekking binnen 26 weken na oplevering wordt ingediend;
b. een minimum van € 126,00 verschuldigd blijft.
2.5.2.2 Indien na één jaar, maar binnen drie jaar na verlening van de vergunning deze door de houder schriftelijk wordt ingetrokken onder indiening van de originele vergunning, wordt teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend,
met dien verstande dat minimaal € 126,00 verschuldigd blijft.
2.5.2.3 In afwijking van hetgeen is bepaald in 2.5.2.2 kan de gemeente op verzoek restitutie geven tot 50% van de bouwleges voor bouwvergunningen die zijn verleend voor de peildatum van 1 januari 2004.
2.5.2.4 In afwijking van hetgeen is bepaald in 2.5.2.2 kan de gemeente op verzoek restitutie geven tot 50% van de bouwleges voor projecten die afhankelijk zijn van de SDE+ regeling, wanneer het project geen SDE+ subsidie heeft gekregen en het project zonder deze subsidie niet te realiseren is, onder voorwaarde dat de vergunning binnen twee jaar
na het verlenen van de vergunning door de houder schriftelijk wordt ingetrokken.
2.5.3
2.5.3.1

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en/of
het vellen of doen vellen van een houtopstand
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

2.5.3.1.1 bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 of 2.3.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de op grond van die onderdelen
voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij minimaal € 117,00 verschuldigd blijft.
2.5.3.1.2 het vellen of doen vellen van een houtopstand, als bedoeld in onderdeel 2.3.9 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50% van de op grond van onderdeel 2.3.9 verschuldigde
leges.
2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking
waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak
2.5.4
Minimumbedrag voor teruggaaf
Een bedrag minder dan € 25,00 wordt niet teruggegeven.
2.5.5
Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.
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Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
2.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk
intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo,
tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:
€ 167,80
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg
van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, wordt het tarief bepaald
als bedoeld in 2.2.2.
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.8.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van
een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening
2.8.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.069,00
€ 823,75

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking
2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere,
in deze titel niet benoemde beschikking:

Hoofdstuk 10 Overig
2.10
Overige
Reproductiekosten
2.10.1 De reproductiekosten voor een aanvraag omgevingsvergunning bedragen per
2.10.1.1 A4 of A3 formaat
2.10.1.2 A2 formaat
2.10.1.3 A1 formaat of groter
2.10.2 Ligplaats
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een
ligplaatsvergunning voor een woonschip bedraagt:
per half uurmet een maximum van
2.10.3 Informatie ten behoeve van vastgoedtaxaties (makelaars)
Het tarief voor het verstrekken van informatie voor vastgoedtaxaties indien de gevraagde informatie
wordt verzonden
2.10.4 Ontheffing geluidhinder
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing
hogere grenswaarde geluid bedraagt:
2.10.4.1 voor gevallen van enkelvoudige aard (één woning, één soort geluidhinder)
2.10.4.2 voor overige gevallen

€ 204,70

€ 2,45
€ 8,10
€ 12,38

€ 43,45
€ 177,70

€ 88,34

€ 378,95
€ 725,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Drank- en Horecawet
3.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:
3.1.1.1 een vergunning genoemd in artikel 3 van de Drank- en Horecawet
3.1.1.2 een geringe wijziging van een geldende vergunning
3.1.1.3 een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet
3.1.1.4 een ontheffing genoemd in artikel 35 van de Drank- en Horecawet
3.1.2
Indien een vergunning als bedoeld in 3.1.1.1 niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf
van 50% van de leges verleend.
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Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
3.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het
organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, lid 1, van de Algemene plaatselijke
verordening Veendam 2017 (evenementenvergunning), indien het betreft:
3.2.1.1 een grootschalig evenement of een evenement met een verhoogd risicoprofiel (profiel C)
3.2.1.2 een kleinschalig evenement of een evenement met een laag risico (profiel B)
3.2.1.3 een ontheffing genoemd in artikel 4:6b, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening
Veendam 2017 voor het produceren van geluid
3.2.1.4 een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 2:25, lid 2 van de
Algemene plaatselijke verordening Veendam 2017 (profiel A)
3.2.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:
3.2.2.1 vergunning genoemd in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2017
voor het organiseren van beurzen
3.2.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:
3.2.3.1 vergunning genoemd in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2017
voor het houden van een collecte of kledinginzameling
3.2.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:
3.2.4.1 vergunning genoemd in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2017
voor het plaatsen van voorwerpen ten behoeve van reclame
3.2.4.2 vergunning genoemd in artikel 5:15 en 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam
2017 voor het innemen van een standplaats
3.2.4.3 vergunning genoemd in artikel 2:10 en 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Veendam
2017 voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen op of aan de openbare weg
3.2.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:
3.2.5.1 exploitatievergunning genoemd in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening
Veendam 2017

€ 764,20
€ 374,55
€ 221,60
€ 85,85

€ 240,30

€ 110,80

€ 240,30
€ 221,60
€ 221,60

€ 332,40

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
3.3.1
een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, lid 1,
van de Algemene plaatselijke verordening Veendam 2017, anders dan een wijziging bedoeld in
onderdeel 3.3.2:
3.3.1.1 voor een seksinrichting
3.3.1.2 voor een escortbedrijf

€ 1.108,00
€ 959,80

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening
Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid
3.4.11 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:
3.4.11.1 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het in gebruik hebben of
houden van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening 2012,
niet zijnde een vergunning als bedoeld onder 3.4.11.2
3.4.11.2 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het in gebruik hebben
of houden van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in artikel 2.1 van de brandbeveiligingsverordening
voor een periode van:
maximaal 3 dagen
4 t/m 7 dagen
meer dan 7 dagen
vermeerderd met per week of een gedeelte daarvan
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3.4.11.3 De overeenkomstig het in 3.4.11.1 genoemde tarief geheven leges worden vermeerderd met de bedragen genoemd in 3.4.11.4 indien en voor zover deze op de inrichting waarop de verleende vergunning betrekking heeft,
van toepassing zijn
3.4.11.4 De opslag als bedoeld in 3.4.11.3 bedraagt voor:
a. inrichtingen waarvan aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging
nachtverblijf zal worden verschaft; en/of
b. inrichtingen waarin aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien
lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;
met een oppervlakte van:
minder dan 100 m2
€ 243,45
100 tot 200 m2
€ 366,75
200 tot 300 m2
€ 610,20
Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel
niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
Hoofdstuk 6 Kinderopvang
3.6.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
3.6.1.1 het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang)
of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen
3.6.1.2 het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen
3.6.1.3 het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 82,70

€ 1.055,00
€ 486,90
€ 1.055,00

Hoofdstuk 7 Toeslag bij laat aanvragen vergunning
3.7.1
Voor de in deze titel opgenomen aanvragen geldt een verhoging bij te late indiening. Deze verhoging bedraagt:
25% indien er nog minimaal 75% rest van de wettelijke indieningstermijn;
50% indien er nog minimaal 50% rest van de wettelijke indieningstermijn;
75% indien er nog minimaal 25% rest van de wettelijke indieningstermijn;
100% indien er minder rest dan 25% van de wettelijke indieningstermijn.
Behorende bij het raadsbesluit van 6 november 2017.
De griffier,
A.A. Swart

Nummer 2017R0078 e
De raad van de gemeente Veendam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
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Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2018
(Verordening lijkbezorgingsrechten 2018)
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a.
begraafplaats(en): de begraafplaatsen ‘Centrum’, ‘Buitenwoelhof’ en Dalweg 36’;
b.
graf: een zandgraf of keldergraf;
c.
grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere lijken worden begraven of asbussen
worden bijgezet;
d.
asbus of aszak: een voorwerp ter berging van as van een overledene;
e.
urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;
f.
particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
het doen begraven en begraven houden van lijken;
het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
het doen verstrooien van as;
g.
algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van
lijken;
h.
particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend
tot:
het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
het doen verstrooien van as;
urnennis: een ruimte in het columbarium waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht
i.
is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen bevattende as van overledenen;
j.
verstrooiingsplaats: een plaats, die bestemd is om as te verstrooien;
k.
gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het recht is verleend om overledenen te gedenken;
l.
grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;
m.
normale uren: uren op werkdagen, niet zijnde algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van
artikel 3 van de Algemene termijnenwet, van 09:00 uur tot 15:00 uur;
n.
buitengewone uren: uren, niet zijnde normale uren.
Artikel 2 Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de
gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.
Artikel 3 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht
of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt.
Artikel 4 Vrijstellingen
De rechten worden niet geheven voor:
a.
het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;
b.
het begraven van doodgeboren kinderen of van overleden zuigelingen die met de overleden moeder in
één kist worden begraven.
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1.
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende
tarieventabel.
2.
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle
eenheid aangemerkt.
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Artikel 6 Belastingjaar
1.
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
1.
De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 8 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.
2.
Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 8 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door
toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten
1.
De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 8 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten als bedoeld in hoofdstuk 8 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten
Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 8 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de
dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.
Artikel 10 Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald
binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.
2.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.
Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 12 Restitutie en naheffing
1.
De rechthebbende welke schriftelijk afstand doet ten behoeve van de gemeente van het recht op het particulier
graf, kindergraf, urnengraf of familiegraf ontvangt daartoe restitutie. De grondslag van de restitutie is het oorspronkelijk betaalde recht. Er vindt alleen restitutie plaats na rato over de nog resterende gehele jaren.
2.
Restitutie als bedoeld in lid 1 van dit artikel is alleen mogelijk wanneer nog geen bijzetting heeft plaatsgevonden en
geen monument op het graf geplaatst is.
3.
De rechthebbende welke schriftelijk een grafrecht voor bepaalde tijd omzet in een grafrecht voor onbepaalde tijd
ontvangt daartoe een naheffing over het te weinig geheven bedrag. Deze naheffing bedraagt het verschil tussen de
vergoeding van enerzijds het totaal van de geheven grafrechten na uitgifte voor bepaalde tijd en anderzijds het grafrecht voor onbepaalde tijd.
4.
Voor het omzetten van een grafrecht voor bepaalde tijd naar een grafrecht voor onbepaalde tijd als bedoeld in lid 3
van dit artikel vindt geen restitutie plaats.
Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de rechten.
Artikel 14 Nadere regels door de raad
In de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam 2018” zijn door de raad nadere regels
voor het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Veendam gegeven.
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Artikel 15 Overgangsrecht
De ‘Gewijzigde verordening lijkbezorgingsrechten 2017’ van 30 januari 2017, wordt ingetrokken met ingang van
1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
Artikel 16 Inwerkingtreding
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
2.
Artikel 17 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2018.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2017.
De voorzitter,
S.B. Swierstra

De griffier,
A.A. Swart
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Tarieventabel behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2018"
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt per grafruimte geheven:
1.1.1
Voor een periode van 20 jaar
1.1.2
Voor een periode van 40 jaar
1.1.3
Voor onbepaalde tijd
1.2
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf wordt per grafruimte geheven:
1.2.1
Voor een periode van 20 jaar
1.2.2
Voor een periode van 40 jaar
1.2.3
Voor onbepaalde tijd
1.3
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) wordt geheven:
1.3.1
Voor een periode van 20 jaar
1.3.2
Voor een periode van 40 jaar
1.3.3
Voor onbepaalde tijd
1.4
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een familiegraf (maximaal 6 personen) wordt geheven:
1.4.1
Voor een periode van 20 jaar
1.4.2
Voor een periode van 40 jaar
1.4.3
Voor onbepaalde tijd
1.5
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt per grafruimte geheven:
1.5.1
Voor een periode van 10 jaar
1.5.2
Voor een periode van 15 jaar
1.5.3
Voor een periode van 20 jaar
Hoofdstuk 2 Verlengen
2.1
Voor het verlengen/omzetten van het uitsluitend recht wordt geheven:
2.1.1
Voor een particulier graf voor een periode van 5 jaar
2.1.2
Voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar
2.1.3
Voor een particulier graf omzetting naar onbepaalde tijd
2.1.4
Voor een kindergraf voor een periode van 5 jaar
2.1.5
Voor een kindergraf voor een periode van 10 jaar
2.1.6
Voor een kindergraf omzetting naar onbepaalde tijd
2.1.7
Voor een urnengraf voor een periode van 5 jaar
2.1.8
Voor een urnengraf voor een periode van 10 jaar
2.1.9
Voor een urnengraf omzetting naar onbepaalde tijd
2.1.10 Voor een familiegraf voor een periode van 5 jaar
2.1.11 Voor een familiegraf voor een periode van 10 jaar
2.1.12 Voor een familiegraf omzetting naar onbepaalde tijd
2.1.13 Voor een urnennis voor een periode van 5 jaar
2.1.14 Voor een urnennis voor een periode van 10 jaar

Hoofdstuk 3 Begraven
3.1
Voor het begraven/bijzetten van een lijk wordt op normale uren, als bedoeld in artikel 1 onder m,
geheven:
In een particulier graf
3.1.1
3.1.2
In een algemeen graf
3.2
Voor het begraven/bijzetten van een lijk van een kind beneden één jaar wordt op normale uren,
als bedoeld in artikel 1 onder m, geheven:
3.2.1
In een particulier graf
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30

Elektronisch

Gemeenteblad
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4

Week 51 19 december 2017

In een algemeen graf
Voor het begraven/bijzetten van een lijk van een kind tot 12 wordt op normale uren, als
bedoeld in artikel 1 onder m, geheven:
In een particulier graf
In een algemeen graf
Voor het begraven op buitengewone uren, als bedoeld in artikel 1 onder n, wordt het recht,
bedoeld in 3.1, 3.2 en 3.3 verhoogd met:

€ 154, -

€ 307, € 307, € 264, -

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen
4.1
Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt op normale uren, als bedoeld in artikel 1 onder m, geheven:
4.1.1
In een urnengraf als bedoeld in 1.3
€ 297, 4.1.2
In een urnennis als bedoeld in 1.4
€ 297, 4.1.3
In een particulier graf als bedoeld in 1.1 of 1.2
€ 297, 4.2
Voor het bijzetten van asbussen of urnen op buitengewone uren, als bedoeld in artikel 1 onder n,
wordt het recht, bedoeld in 4.1, verhoogd met:
€ 223, Hoofdstuk 5 Verstrooien van as
5.1
Voor het verstrooien van as wordt op normale uren, als bedoeld in artikel 1 onder m, per asbus geheven:
5.1.1
Op een particulier graf
5.1.2
Op een particulier urnengraf
5.1.3
Op een verstrooiingsplaats
5.2
Voor het verstrooien van as op buitengewone uren, als bedoeld in artikel 1 onder n, wordt
het recht, bedoeld in 5.1 verhoogd met:
5.3
Voor het plaatsen van een herinneringsplaatje wordt geheven:

€ 236, € 236, € 236, € 179, € 67, -

Hoofdstuk 6 Grafbedekking
6.1
Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als bedoeld in
artikel 16 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam 2018,
wordt geheven:
6.2
Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld
in artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam
2018 wordt geheven:

€ 140, -

Hoofdstuk 7 Lijkschouwing
7.1
Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven:

€ 212, -

€ 133, -

Hoofdstuk 8 Opgraven of ruimen
Tarieven door het externe bedrijf in rekening gebracht
8.1
Voor het opgraven van een lijk wordt door het ruimingsbedrijf het op
dat moment geldende tarief in rekening wordt gebracht.
Tarief dat het externe bedrijf bij de aanvrager in rekening brengt
8.2
Voor het na ruimen van een graf begraven van de overblijfselen
van een lijk in een particulier graf wordt door het externe bedrijf het op dat moment
geldende tarief in rekening wordt gebracht.
Tarief dat het externe bedrijf bij de aanvrager in rekening brengt
8.3
Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van
de belanghebbende wordt door het externe bedrijf het op dat
moment geldende tarief in rekening wordt gebracht.
Tarief dat het externe bedrijf bij de aanvrager in rekening brengt
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Tarieven door de gemeente geheven
8.4
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:
€ 194, 8.5
Naast het tarief dat het externe bedrijf zelfstandig in rekening brengt, wordt vanwege
de werkzaamheden die de gemeente uitvoert, zoals opgesomd in artikel 6 van de
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam 2018, door de gemeente geheven:
€ 86, bij het verwijderen van een urn uit een urnengraf
bij het verwijderen van een kindergraf
€ 142, bij het verwijderen van een particulier graf en familiegraf
€ 254, Hoofdstuk 9 Jaarlijkse heffing
Van hen die van de tot 1 januari 1975 geboden mogelijkheid tot afkoop van het jaarlijks onderhoudsrecht voor de begraafplaats Buitenwoelhof geen gebruik hebben gemaakt, wordt een jaarlijks recht geheven voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte, daaronder begrepen het onderhoud van voorwerpen en beplanting, naar de
volgende bedragen:
9.1
Voor het onderhoud van een liggend monument inclusief graftuin bij een particulier graf
€60, 9.2
Voor het onderhoud van een staand monument inclusief graftuin bij een particulier graf
€ 123, € 123, 9.3
Voor het onderhoud van monumenten inclusief graftuin bij een particulier familiegraf
9.4
Voor het onderhoud van monumenten inclusief graftuin bij een particulier kindergraf
€ 60, 9.5
Voor het onderhoud van monumenten inclusief graftuin bij een particulier urnengraf/urnentuin
€ 60, 9.6
Voor het onderhoud van monumenten inclusief graftuin bij een particulier urnennis/columbarium
€ 60, Behorende bij het raadsbesluit van 6 november 2017
De griffier,
A.A. Swart

Nummer 2017R0078 f
De raad van de gemeente Veendam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2018
(Verordening reinigingsrechten 2018)
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof bedrijfsafval: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke
afvalstoffen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte
diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de
gemeente in beheer of in onderhoud zijn.
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Artikel 3 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.
Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 5 Belastingjaar
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 6 Wijze van heffing
De rechten bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, of door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving, aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld
De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.
Artikel 8 Termijnen van betaling
1. De reinigingsrechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving, de nota of andere schriftuur bedoeld in artikel 6
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, nota of andere schriftuur, dan wel ingeval van toezending daarvan binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving, de nota of andere schriftuur.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.
Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van de reinigingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering
an de reinigingsrechten.
Artikel 11 Overgangsrecht
De ‘Verordening reinigingsrechten 2017’ van 12 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 12 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
Artikel 13 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening reinigingsrechten 2018.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2017.
De voorzitter,
De griffier
S.B. Swierstra
A.A. Swart

Officiële bekendmakingen gemeente Veendam Pagina

33

Elektronisch

Gemeenteblad

Week 51 19 december 2017

Tarieventabel
behorende bij de ‘Verordening reinigingsrechten 2018’
Algemeen
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.
Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten
Het recht bedraagt voor
1.
het ledigen van beer- of zinkputten, septictanks en het verwijderen
van de daaruit komende stoffen per keer
met dien verstande, dat voor het verrichten van deze diensten in
afwijking van het vastgestelde schema, het recht per keer bedraagt

€ 135,25
€ 187,25

Behoort bij raadsbesluit van 6 november 2017.
De griffier van Veendam,
A.A. Swart

Nummer 2017R0078 g
De raad van de gemeente Veendam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018
(Verordening marktgelden 2018)
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. Deze verordening verstaat onder:
a. markt: de door het college ingestelde warenmarkt;
b. marktterrein: de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte grond die door het college is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel, waarop overeenkomstig de Marktverordening Veendam 2017 markt wordt
gehouden.
c. standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen voor het uitoefenen van de
markthandel;
d. wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste plaats;
e. kwartaal: een kalenderkwartaal;
f. dag: een etmaal.
2. In aanvulling op het bovenstaande geldt:
a. een gedeelte van een dag of een kwartaal wordt gelijkgesteld met een dag of een kwartaal;
b. bij de berekening wordt een gedeelte van een vierkante meter voor een volle vierkante meter gerekend.
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Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam marktgeld wordt geheven:
1. rechten wegens het innemen van een standplaats op een marktterrein;
2. rechten voor het in behandeling nemen van een verzoek tot plaatsing op de wachtlijst of tot jaarlijkse verlenging van opname op deze wachtlijst.
Artikel 3 Belastingplicht
Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats inneemt of van wie een verzoek in behandeling genomen
wordt tot plaatsing op de wachtlijst of tot verlenging van opname op deze wachtlijst.
Artikel 4 Vrijstellingen
Voor inrichtingen geplaatst op gemeentegrond, welke daartoe van gemeentewege is verpacht of verhuurd of waarvoor op
grond van andere gemeentelijke regelingen belasting is verschuldigd, wordt geen marktgeld krachtens deze verordening geheven.
Artikel 5 Maatstaf van heffing
1. De rechten worden geheven voor het aantal vierkante meters van de standplaats;
2. Het aantal vierkante meters wordt gesteld op het aantal vierkante meters dat wordt ingenomen door de in lid 1 bedoelde
standplaats.
Artikel 6 Tarief
Het recht bedraagt voor:
1. het innemen van een standplaats per dag per m2 € 1,35, met een minimum per standplaats per dag van
2. het in behandeling nemen van een verzoek tot plaatsing op de wachtlijst marktplaatsen per markt
3. het in behandeling nemen van een verzoek tot jaarlijkse verlenging van opname op de wachtlijst per markt

€ 7,70;
€ 31,75;
€ 31,75.

Artikel 7 Wijze van heffing
De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarvoor het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke
kennisgeving, nota of andere schriftuur aan belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld
1. De rechten zijn verschuldigd:
a. voor de per dag berekende rechten bij het begin van de dag waarvoor de standplaats is uitgegeven;
b. voor het in behandeling nemen van een verzoek tot plaatsing op de wachtlijst bij het indienen van het verzoek.
2. De in het eerste lid genoemde rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de belastingplicht.
Artikel 9 Termijn van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald in geval van de
kennisgeving, de nota of andere schriftuur bedoeld in artikel 7 schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken
van de kennisgeving, de nota of andere schriftuur, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving, de nota of andere schriftuur.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.
Artikel 10 Kwijtschelding
Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de marktgelden.
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Artikel 12 Overgangsrecht
1. De ‘Verordening marktgelden 2017’ van 12 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 13 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
3. In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing van artikel 12, tweede lid, het tijdstip waarop de in
dat lid genoemde verordening in werking treedt.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2018”.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2017.
De voorzitter,
S.B. Swierstra

De griffier,
A.A. Swart

Nummer 2017R0078 h
De raad van de gemeente Veendam;
gelezen het voorstel van het collega van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017;
gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018
(Verordening precariobelasting 2018)
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel verstaat onder:
a. dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;
b. week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;
c. maand: een kalendermaand;
d. jaar: een kalenderjaar;
e. vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op
grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.
f. centrum winkelgebied: het winkelgebied zoals dat op de bij deze verordening behorende overzichtskaart (bijlage 1) is
aangeduid.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
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Artikel 3 Belastingplicht
1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen
onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van
het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie
de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet
het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.
Artikel 4 Vrijstellingen
De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:
a. voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond
waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a,
van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;
b. voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van
voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;
c. een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c,
van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend, gedurende
dat gebruik.
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende
tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.
Artikel 6 Berekening van de precariobelasting
1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als volle eenheid aangemerkt.
2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.
3. De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.
4. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode
heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.
5. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.
6. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:
a. indien in de tarieventabel een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een
week gelijkgesteld met een week;
b. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.
7. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag,
onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.
Artikel 7 Belastingtijdvak
1. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen
onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de
vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning
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het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.
In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing
1. Precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.
2. In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het
gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak
of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van het belastingtijdvak.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de
aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting
als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,50.
Artikel 10 Termijnen van betaling
1. De aanslagen moeten worden betaald binnen 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingbedragen, of
als het aanslagbiljet maar één aanslagregel bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 15.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet
en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.
3. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting worden betaald ingeval de
kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid:
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending ervan,
binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de
precariobelasting.
Artikel 13 Overgangsrecht
De Verordening precariobelasting 2017 van 12 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
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Artikel 14 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
2. De datum van de heffing is 1 januari 2018.
Artikel 15 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening precariobelasting 2018.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2017.
De voorzitter
S.B. Swierstra

De griffier
A.A. Swart

Bijlage 1 overzichtskaart centrum winkelgebied
Overzichtskaart (reg.nr. GBS-1389) van het centrum winkelgebied. Als aangewezen gebied gelden de binnen de rode
markerende streep gelegen objecten.
Bijlage 2 Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening precariobelasting 2018’
Nummer Omschrijving voorwerp
1.
Het tarief bedraagt voor (driehoeks)reclameborden over het gehele grondgebied van de gemeente
Veendam, per locatie per tien dagen:
2.
Het tarief bedraagt voor het gebruik van een terras over het gehele grondgebied van de
gemeente Veendam per jaar per vierkante meter:
3.
Voor het innemen van een standplaats in het centrum winkelgebied, per dag:
4.
Voor het innemen van een standplaats buiten het centrum winkelgebied, per dag:

Tarief
€ 12,00
€ 10,75
€ 9,65
€ 6,70

Behoort bij raadsbesluit van 6 november 2017,
De griffier van Veendam,

Nummer 2017R0078 i
De raad van de gemeente Veendam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017;
gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2018
(Verordening reclamebelasting 2018)
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel verstaan onder:
a. Tussenpersoon: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het
tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in een vaste
betrekking staat;
b. Jaar: een kalenderjaar;
c. centrum winkelgebied: het winkelgebied zoals dat op de bij deze verordening behorende overzichtskaart (bijlage 1) is
aangeduid.
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Artikel 2. Belastbaar feit
Onder de naam reclamebelasting wordt, binnen het centrum winkelgebied een directe belasting geheven voor een openbare
aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.
Artikel 3 Belastingplicht
1. De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de openbare aankondiging wordt
aangetroffen.
2. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting voor een openbare aankondiging, die
met vermelding van de naam van een tussenpersoon is gedaan in verband met de verhuur of de verkoop van roerende
en onroerende zaken, geheven van die tussenpersoon.
3. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt de reclamebelasting voor een openbare aankondiging die is aangebracht door tussenkomst van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf
maakt van ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op daartoe beschikbaar gestelde oppervlakken, geheven van die natuurlijk persoon of rechtspersoon.
Artikel 4 Vrijstellingen
De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg:
a. die zijn aangebracht of geplaatst ten behoeve van een vlotte doorstroming van het verkeer;
b. die minder dan 1 maand in de gemeente aanwezig zijn;
c. die zijn aangebracht op voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, waarvoor
precariobelasting verschuldigd is op de voet van de “Verordening precariobelasting 2018”;
d. openbare aankondigingen door publiekrechtelijke rechtspersonen gedaan in de uitoefening van hun publiekrechtelijke
taak.
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
De reclamebelasting wordt geheven naar de maatstaf en het tarief zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende
tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening en bijbehorende tarieventabel bepaalde.
Artikel 6 Belastingtijdvak
Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De reclamebelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de reclamebelasting verschuldigd voor zoveel
twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de geheven reclamebelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde reclamebelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
Artikel 9 Termijn van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de reclamebelasting worden betaald in drie termijnen waarvan de eerste vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het
aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 10.000,- en zolang de verschuldigde bedra-
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gen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden
betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van
de volgende termijnen telkens één maand later.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding
Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de
reclamebelasting.
Artikel 12 Overgangsrecht
De Verordening reclamebelasting 2017 van 12 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 13 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening reclamebelasting 2018.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2017.
De voorzitter
S.B. Swierstra

De griffier
A.A. Swart

Bijlage 1 overzichtskaart centrum winkelgebied
Overzichtskaart (reg.nr. GBS-1389) van het centrum winkelgebied. Als aangewezen gebied gelden de binnen de rode
markerende streep gelegen objecten.
Bijlage 2
Tarieventabel 2018
behorende bij de “Verordening reclamebelasting 2018”
Het tarief bedraagt voor een vanaf de openbare weg zichtbare aankondiging, per jaar

€ 616,35.

Behoort bij raadsbesluit van 6 november 2017.
De griffier van Veendam,
A.A. Swart
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Nummer 2017R0091
De raad van de gemeente Veendam;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2017;
gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;
besluit:
vast te stellen de volgende verordening:
Gewijzigde verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018
(Gewijzigde verordening afvalstoffenheffing 2018)
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruikmaken’: gebruikmaken in de zin van
artikel 15.33 Wet milieubeheer.
Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit
1. Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.
2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en
10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
Artikel 3 Belastingplicht
1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt:
a. gebruikmaken van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruikmaken door het door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden;
b. gebruikmaken door degene aan wie een deel van een perceel in gebruik is gegeven aangemerkt als gebruikmaken door
degene die dat deel in gebruik heeft gegeven, met dien verstande dat degene die het deel in gebruik heeft gegeven, bevoegd is de heffing als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;
c. het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat
perceel ter beschikking heeft gesteld, met dien verstande dat degene die het perceel ter beschikking heeft gesteld, bevoegd is de heffing als zodanig te verhalen op degene aan wie het perceel ter beschikking is gesteld.
Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende
tarieventabel.
Artikel 5 Vrijstellingen
1. Een belastingplichtige aan wie een extra container in bruikleen is gegeven, die middels een medische verklaring kan aantonen dat ten gevolge van een ziekte of een lichamelijk ongemak op zijn of haar perceel permanent beduidend meer
restafval wordt geproduceerd dan op een perceel waar geen sprake is van deze ziekte of dat lichamelijk ongemak, wordt
op schriftelijk verzoek vrijstelling verleend voor het in de tarieventabel onder 1.2.3 genoemde bedrag voor de extra container.
2. De vrijstelling kan worden aangevraagd binnen zes weken na dagtekening van de aanslag dan wel de in lid 1 genoemde
medische verklaring.
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Indien de ziekte of het lichamelijk ongemak is ontstaan in de loop van het belastingtijdvak is het bedrag van de vrijstelling
gelijk aan zoveel twaalfde gedeelten van het in de tarieventabel onder 1.2.3 genoemde bedrag, als de belastingplichtige
of de medebewoner van het perceel waarvoor hij belastingplichtig, is in dat belastingtijdvak volle maanden een ziekte of
lichamelijk ongemak heeft als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6 Belastingjaar
Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.
2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een
schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking
van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later
is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na
aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing van de belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting
als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar
van een ander perceel gebruikmaakt.
5. De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.
Artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de aanslagen voor de belasting bedoeld in hoofdstuk
1 van de tarieventabel worden betaald in drie gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de
maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingbedragen, of
als het aanslagbiljet maar één aanslagregel bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 15.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet
en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.
3. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden betaald op het moment van het doen, dan wel op het moment van uitreiking, van de in artikel 6, lid 2
bedoelde kennisgeving en ingeval van toezending van die kennisgeving, binnen 30 dagen na dagtekening daarvan.
4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 10 Kwijtschelding
Voor de belasting bedoeld in hoofdstuk 1 onder nummer 1.2 en voor de belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de afvalstoffenheffing.
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Artikel 12 Overgangsrecht
1.
De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2018’ van 6 november 2017 wordt per direct ingetrokken.
2.
De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2017’ van 12 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018,
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Artikel 13 Inwerkingtreding
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Gewijzigde verordening afvalstoffenheffing 2018.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2017.
De voorzitter,
S.B. Swierstra

De griffier,
A.A. Swart

Tarieventabel
behorende bij de ‘Gewijzigde Verordening afvalstoffenheffing 2018’.
Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing
1.1
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:
1.1.1
indien het perceel wordt gebruikt door één persoon
1.1.2
indien het perceel wordt gebruikt door twee of meer personen
1.2
Voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij
aanvang van de belastingplicht in bruikleen hebben van extra (= boven hetgeen aan het
perceel is verstrekt) containers, bedraagt het tarief voor een extra container:
1.2.1
bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per extra container:
1.2.2
bestemd voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD),
per extra container:
1.2.3
bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen,
per extra container:

€ 214,00
€ 267,00

€ 49,00
€ 49,00
€ 128,00

Hoofdstuk 2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing
1.1
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het achterlaten van grof huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats van een
1.1.1
hoeveelheid tot 0,5 m3
(dit is veelal een auto zonder aanhangwagen)
€ 5,00
1.1.2
hoeveelheid van 0,5 m3 tot 1,5 m3
(dit is veelal een auto met een kleine aanhangwagen c.q. een zwaarbeladen auto zonder aanhangwagen) € 10,00
1.1.3
hoeveelheid vanaf 1,5 m3 tot 2,5 m3
(dit is veelal een auto met een grote (meerassige) aanhangwagen
of een kleine aanhangwagen met een “kop” erop)
€ 20,00
€ 30,00
1.1.4
hoeveelheid vanaf 2,5 m3 tot 3,5 m3
1.1.5
voor iedere hoeveelheid van 1 m3 extra per m3
€ 10,00
1.2
De belasting bedraagt voor het achterlaten van bouw- en sloopafval op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats van een
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hoeveelheid tot 1,5 m3
(dit is veelal een auto met een kleine aanhangwagen c.q.
een zwaarbeladen auto zonder aanhangwagen)
hoeveelheid vanaf 1,5 m3 tot 2,5 m3
(dit is veelal een auto met een grote (meerassige) aanhangwagen
of een kleine aanhangwagen met een “kop” erop)
De belasting bedraagt voor het achterlaten van grof groenafval op een
daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats van een
hoeveelheid tot 0,5 m3
hoeveelheid vanaf 0,5 m3 tot 2,5 m3
hoeveelheid vanaf 2,5 m3

€ 15,00

€ 30,00

€ 5,00
€ 7,50
€ 10,00

Behoort bij raadsbesluit van 18 december 2017
De griffier van Veendam,
A.A. Swart

Bekendmaking beleidsregels WMO 2015 en Jeugdwet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 september 2017 hebben besloten de hierna volgende beleidsregels inzake WMO 2015 en de Jeugdwet vast te stellen:
Aanvulling van de beleidsregels WMO 2015 (toevoeging Hoofdstuk IA De algemene voorzieningen)
Deze beleidsregels zijn een nadere uitwerking van de Wmo 2015 en de op die wet gebaseerde verordening van de gemeente. De algemene voorzieningen bestaan op dit moment uit: het algemeen maatschappelijk werk -en welzijnswerk, de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning en de algemene voorziening begeleiding.
De algemene voorzieningen worden dusdanig geregeld dat zij voor alle inwoners van de gemeente vrij toegankelijk zijn. Het
uitgangspunt is het organiseren van de voorzieningen zo dicht mogelijk bij de burger. Aan de hand van een lichte instaptoets
wordt bepaald of en in welke vorm de ondersteuning vanuit de algemene voorziening vorm wordt gegeven.
Beleidsregels - stappenplan persoonsgebonden budget (pgb) WMO 2015 en
Beleidsregels - stappenplan persoonsgebonden budget (pgb) Jeugdwet
Met deze beleidsregels - stappenplan pgb wordt het hele proces van hulpvraag tot aan de administratieve verwerking doorlopen. De bedoeling is dat daarmee eenduidige, maar ook een juiste toepassing van de pgb’s wordt gerealiseerd en waar
nodig de pgb wordt geweigerd, omdat het niet voldoet aan de (wettelijk) gestelde eisen.
Omdat de WMO 2015 en Jeugdwet niet geheel overeenkomen is besloten zowel voor de WMO 2015 als de jeugdwet een
eigen stappenplan Pgb op te stellen.
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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. (059) 652 222 of per mail.

19 december 2017

Openingstijden
Alleen met afspraak
Maandag t/m woensdag 9.00 - 16.00 uur
Donderdag
9.00 - 20.00 uur
Vrijdag
9.00 -15.00 uur
Telefonisch bereikbaar
Maandag
8.00 - 16.30 uur
Dinsdag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag
8.30 - 16.00 uur

Burgemeester Sipke Swierstra
sipke.swierstra@veendam.nl

Wethouder Bert Wierenga
bert.wierenga@veendam.nl

Wethouder Henk Jan Schmaal
henkjan.schmaal@veendam.nl

Wethouder Jaap Velema
jaap.velema@veendam.nl

Wethouder André Hammenga
andre.hammenga@veendam.nl

Gemeentesecretaris Harry Coerts
bestuurssecretariaat@veendam.nl

U kunt contact opnemen met de raadsleden via de raadsgriffier, t. (0598) 652 222 of u kunt kijken op
www.veendam.nl voor de contactgegevens van de raadsleden.
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