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Gemeente Woerden 

12R.00170 

Onderwerp: wijziging legesverordening 2012 

De raad besluit: 

de wijziging op de legesverordening 2012 vast te stellen. 

Inleiding: 

De legesverordening wordt jaarlijks, conform de uitgangspunten van de nieuwe begroting, 
vastgesteld. 
Dit gebeurt in principe één keer per jaar, in december. De in de verordening vastgelegde tarieven 
gelden vervolgens het gehele opvolgende begrotingsjaar. Bij tussentijdse wijzigingen, door welke 
oorzaak dan ook, moet de raad de legesverordening aanpassen om nieuwe tarieven of bepalingen 
rechtmatig te kunnen toepassen. In de afgelopen maanden hebben zich een aantal wijzigingen 
voorgedaan, die door de raad moeten worden bekrachtigd. 

Bevoegdheid: 

Conform artikel 149a van de Gemeentewet ligt de verordenende bevoegdheid bij de raad (de 
belastingverordeningen zijn niet conform artikel 147, lid 1 van deze wet overdraagbaar aan het 
college). 

Beoogd effect: 

Met het vaststellen van de gewijzigde legesverordening worden de tussentijdse wijzigingen 
geformaliseerd en vindt afstemming plaats op wets- en beleidswijzigingen. 

Argumenten: 

Met dit voorstel wordt geen nieuw beleid voorgesteld. De voorgestelde wijzigingen zijn 
voortgekomen uit een integrale inventarisatie. Nieuwe ontwikkelingen zullen worden meegenomen 
in de in december vast te stellen legesverordening 2013. 

1. Wijziging bepaling streekarchief 

Op advies van het RHC wordt artikel 3.7 van de legesverordening in die zin, dat het tarief zich richt 
naar het verstrekken van kopieën in plaats van een tarief per kwartier verricht onderzoek. Het tarief 
blijft ongewijzigd. 

In artikel 3.8 is reeds een tarief neergelegd per kwartier onderzoek. Beide artikelen vullen elkaar op 
deze manier op de juiste wijze aan. 
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2. Wijziging Wabo 

Per 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Met dit besluit zijn een aantal samen
hangende besluiten en een gedeelte van de Woningwet gewijzigd. De samenvoeging van diverse 
regels en besluiten resulteert in één nieuw Bouwbesluit. Het grootste deel van de voorschriften 
verdwijnt uit de huidige (Model)bouwverordening en komt terug in het nieuwe Bouwbesluit. Dit 
betekent een wijziging van artikelen in de Wabo. Dit betekent dat de wettelijke verwijzing van 
artikelen in de legesverordening, die betrekking hebben op sloop, moeten worden gewijzigd. Het 
definiëren van het begrip sloopkosten in onderdeel 1.1.3 is overbodig geworden en wordt geheel 
gedefinieerd vanuit de Wabo. 

3. Nieuw tarief trouwambtenaar voor één dag 

De gemeente Woerden biedt, in navolging van een aantal andere gemeenten, de mogelijkheid aan 
personen om een huwelijk in de gemeente te sluiten. Er wordt dan een benoeming als Buiten
gewoon Ambtenaar Burgerlijke stand voor één dag gerealiseerd. Dat betekent dat artikel 4.1.5 van 
de legesverordening moet worden aangepast en een nieuw artikel (4.1.6) moet worden ingevoegd. 
Het voorgestelde tarief van € 300,- is kostendekkend. De aantallen zijn dusdanig gering dat dit 
geen aanleiding is tot wijzigingen in de begroting. 
Tegelijkertijd wordt artikel 4.1.2.1 tekstueel aangepast, omdat trouwen in de Meijetuin te Zegveld 
niet langer mogelijk is. 

Financiën: 

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële consequenties ten opzichte van de begroting 
2012. Ten aanzien van het nieuwe product burgerzaken geldt dat de opbrengsten dusdanig gering 
zijn dat geen begrotingswijziging wordt voorgestaan. 

Uitvoering: 

Na vaststelling zal de verordening worden gepubliceerd om rechtsgeldigheid te verkrijgen. 

Communicatie: 

De vastgestelde wijzigingen zullen worden gepubliceerd, de wijzigingsverordening zal op 
www.woerden worden geplaatst. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Legesverordening 2012, vastgesteld op 21 december 2011. 

Bijlagen: 

Raadsbesluit wijziging Legesverordening 2012 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

de secretaris de burgemeester 

s 

'ierinaa/ mr. H.W. Schmidt W. Wieringa 
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Agendapunt: 

• • 

gemeente 
WOERDEN 

Onderwerp: Gewijzigde legesverordening 2012 

De raad van de gemeente Woerden; 

gelezen het voorstel d.d. 15 mei 2012 van: 
- burgemeester en wethouders; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

vast te stellen de 
b e s l u i t : 

eerste wijziging op de 
Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 

Artikel 1 wijziging leges burgerzaken 

Onderdeel 4.1.2, alsmede onderdeel 4.1.5 en 4.1.6 van de tarieventabel behorende bij de leges
verordening 2012, vastgesteld bij besluit van 21 december 2011, wordt als volgt gewijzigd. 

4.1.2.1. Het tarief bedraagt ter zake van de sluiting van een huwelijk, de registratie van 
een partnerschap, of de omzetting van een huwelijk of een geregistreerd 
partnerschap: In het stadsmuseum Woerden of in het voormalige gemeentehuis 
van Kamerik; in het restaurant de Kloosterhoeve te Harmeien: 

4.1.5 Indien ten behoeve van een te sluiten huwelijk of geregistreerd partnerschap een 
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand van buiten de gemeente (exclusief 
beëdiging bij de rechtbank) moet worden benoemd wordt het ingevolge artikel 4.1.1 tot 
en met artikel 4.1.3.5 geheven legesbedrag verhoogd met €100,00 

4.1.6 Indien ten behoeve van een te sluiten huwelijk of geregistreerd partnerschap een 
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand van buiten de gemeente (exclusief 
beëdiging bij de rechtbank) moet worden benoemd wordt het ingevolge artikel 4.1.1 tot 
en met artikel 4.1.3.5 geheven legesbedrag verhoogd met € 300,00 

Artikel 2 wijziging leges sloopactiviteiten 

Artikel 1.1.3, alsmede onderdeel 2.3.8 van titel 2 van de tarieventabel behorende bij de 
legesverordening 2012, vastgesteld bij besluit van 21 december 2011, wordt als volgt gewijzigd. 

1.1.3 Vervallen 

2.3.8 Sloopactiviteiten 
2.3.8.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van 

een bouwwerk bedraagt het tarief: 
2.3.8.1.1 In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of 

voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de 
Wabo: € 260,00 

2.3.8.1.2 Vervallen 
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2.3.8.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.8.1.1 bedraagt het tarief, indien de in 
die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest 
of een asbesthoudend product aanwezig is: € 52,00 

2.3.8.3 Vervallen 

Artikel 3 wijziging bepaling RHC 

Artikel 3.7 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2012, 
vastgesteld bij besluit van 21 december 2011, wordt als volgt gewijzigd. 

3.7 Voor het op schriftelijk verzoek verstrekken van kopieën, mits de zoektijd niet meer 
bedraagt dan een kwartier en alle zoekspecificaties zijn gegeven worden de onder 3.1 
t/m 3.6 genoemde kosten éénmalig verhoogd met €7,50 

Artikel 4 - Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel 

1. De 'legesverordening 2012', vastgesteld op 21 december 2011 en de bijbehorende tarieventabel, 
worden gewijzigd met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2012. 
3. In afwijking in zoverre van het in voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang 
van de heffing, de ingetrokken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode 
plaatsvindende belastbare feiten voorzover terzake daarvan de heffing van de leges in die 
periode plaatsvindt. 

4. De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2012. 
5. Deze verordening kan aangehaald worden als "eerste wijziging op de legesverordening Woerden 

2012". 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
openbare vergadering, gehouden op 28 juni 2012. 
De griffier De voorzitter 

E.M. Geldorp mr. H.W. Schmidt 


