
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 23 maart 2017

Onderwerp : 1e. wijziging legesverordening 2017

Voorgestelde beslissing:

1. De 1e wijziging op de ‘’Verordening op de heffing en invordering van leges 2017’’ vaststellen.

Aanleiding
Recent hebben wij besloten om een ‘’budgethuwelijk/GPS’’(GPS = geregistreerd partnerschap) in te voeren. 
Om hiervoor leges in rekening te kunnen brengen, dient de tarieventabel behorende bij de 
‘Legesverordening 2017’ te worden aangepast. Daarnaast wordt tevens van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om enkele andere wijzigingen in de tarieventabel door te voeren met betrekking tot de 
herverstrekking van een invalidenparkeerkaart, trouwboekjes en de tarieven voor huwelijken in de Oude 
Ettense kerk. Een nadere toelichting vindt u op de volgende pagina van dit voorstel.
De wijzigingsverordening, de daarbij behorende tarieventabel en een overzicht van de wijzigingen treft u als 
bijlage bij dit voorstel aan.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Door het vaststellen van de wijziging kunnen vanaf 1 april 2017 de aangepaste tarieven in rekening 

worden gebracht;

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 Zonder aanpassing van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 is het niet 

mogelijk om nieuwe dan wel gewijzigde tarieven in rekening te brengen.
Het budget-huwelijk/GPS brengt kosten met zich mee. Om hiervoor leges in rekening te kunnen 
brengen en de overige voorgestelde gewijzigde  tarieven te kunnen doorvoeren, dient de bestaande 
tarieventabel te worden aangepast. 

Kanttekeningen
a.

Kosten, baten, dekking
De financiële gevolgen van het besluit zijn marginaal

Uitvoering

Planning
 Vaststelling in de raad op 23 maart 2017
 Bekendmaking uiterlijk 31 maart 2017
 Inwerkingtreding 1 april 2017



Nadere toelichting op het voorstel tot vaststelling van de 1  e   wijziging van de Legesverordening 2017

‘Budget-huwelijk/GPS’
De gemeente is verplicht om wekelijks een tweetal tijdstippen beschikbaar te stellen om kosteloos te kunnen 
trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te kunnen gaan. In onze gemeente is dat op 
maandagmorgen om 9.00 uur en 9.30 uur. 

De kosteloze huwelijken/GPS vinden op dit moment plaats in een spreekkamer. Daarbij is er sprake van een 
korte toespraak en kunnen de ringen worden gewisseld. Het geheel brengt kosten met zich mee, die op 
grond van de wetgeving niet via leges bij het bruidspaar/de geregistreerde partners in rekening gebracht 
mogen worden. 

Vanaf 2013 ligt het percentage kosteloze verbintenissen hoger dan het aantal betaalde verbintenissen. Om 
het geheel toch iets meer budgetneutraal te krijgen, hebben wij recent besloten om het kosteloze huwelijk 
enkel nog aan een balie uit te voeren, zonder ceremonie en waarbij maximaal 4 personen aanwezig zijn (het 
bruidspaar/de geregistreerde partners en 2 getuigen). 

Om het bruidspaar/de geregistreerde partners toch de mogelijkheid te bieden van een eenvoudige 
ceremonie, is gelijktijdig het ‘budget-huwelijk/GPS’ ingevoerd. Dit is dan mogelijk op maandagmorgen om 
10.00 uur of 10.30 uur in spreekkamer ‘het Beggelder’. Hierbij mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn, 
kunnen ringen worden gewisseld, is er een korte toespraak, zijn er geen verse bloemen en is er ook geen 
gastheer/vrouw aanwezig. 

Omdat het ‘budget-huwelijk/GPS’een uitbreiding van de huidige mogelijkheden betreft, dient hiervoor een 
nieuw tarief te worden opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017. Hiertoe is 
artikel 1.1.1.1.7 aangemaakt. Het hierin aangegeven legesbedrag van € 100 is kostendekkend.

Huwelijken Oude Ettense Kerk
Na het vaststellen van de legestarieven voor 2017 is bekend geworden dat de tarieven van de huur van de 
Oude Ettense kerk ten behoeve van huwelijken en geregistreerde partnerschappen per 1 januari 2017 zijn 
verhoogd van € 200 naar € 225. Voorgesteld wordt dan ook om de onder 1.1.1.3. en 1.1.3.3 genoemde 
tarieven met € 25 te verhogen naar respectievelijk € 528 en € 661.

Trouwboekje
De onder 1.1.4.3 bedoelde  trouwboekje wordt niet meer verstrekt en kan dus uit de tarieventabel worden 
verwijderd.

Gehandicaptenparkeerkaart
In artikel 1.14.3.2 is de herverstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart geregeld. De intentie is dat het 
gaat om een verlopen gehandicaptenparkeerkaart. Nu komt het voor dat degene aan wie een bestuurders 
gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt, niet meer in staat is om zelf te rijden en de kaart daarom omgezet 
dient te worden in een passagierskaart. De kosten voor de werkzaamheden die hiermee gemoeid zijn, 
worden niet gedekt door de in 1.14.3.2 genoemde tarief. Deze zijn namelijk identiek als voor een aanvraag 
die valt onder 1.14.1.1. Voorgesteld wordt dan ook om een nieuw artikel 1.14.3.3 in te voeren die dit 
ondervangt. 

Verder wordt voorgesteld om artikel 1.14.6 op te voeren. Dit betreft de dekking voor de kosten indien men 
een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken heeft en de auto wordt vervangen. In een dergelijk geval dient 
het onderbord (het kenteken) te worden vervangen. De kosten hiervoor bedragen € 40.



Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester
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□ zonder hoofdelijke stemming
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