
RAADSVOORSTEL 
14R.00444 
 
 
 
 

  

Indiener: college van burgemeester en wethouders 

Datum:  28 oktober 2014 

Portefeuillehouder(s): Wethouder Duindam 

Portefeuille(s): Financiën 

Contactpersoon:  B. van Hell 

Tel.nr.: 428914 E-mailadres: hell.b@woerden.nl 

 

Onderwerp: Eerste wijziging op de Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 

 

De raad besluit: 
 
vast te stellen de 

Eerste wijziging op de  
Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 

 
 

I. Aan Hoofdstuk 8 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Woerden 2014 
toe te voegen:  
 

8.1.4 Voor een ontheffing op basis van artikel 6 Verordening winkeltijden € 278,- 
 
  

II. Dit besluit kan aangehaald worden als “eerste wijziging op de Legesverordening Woerden 
2014”. 
 

III. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking. 
 

IV. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gebruikelijke wijze. 
 
 

Inleiding:  

Het legestarief voor ontheffingen op grond van de Winkeltijdenwet is te laag voor ontheffingen voor 
zondagsopenstelling van supermarkten. Bij deze ontheffingen komt namelijk een notaris te pas. Die 
kosten worden nu niet gedekt uit het legestarief.  
 

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: 

Een kostendekkend legestarief voor ontheffingen voor zondagsopenstelling van supermarkten. 
 



Argumenten: 

De aanpassing is nodig om de notariële kosten te dekken 

Voor de ontheffing voor zondagsopenstelling van supermarkten worden notariële kosten gemaakt. 
Om deze kosten te verdelen over de drie ontheffingen per jaar is een verhoging van € 200 
noodzakelijk. 
 

Kanttekeningen: 

N.v.t. 

Financiën: 

De voorgestelde wijziging is budgetneutraal aangezien het tarief nodig is ter dekking van ambtelijke 
en notariële kosten.  
 

Uitvoering: 

In de ontheffingen die ingaan per 1 december 2014 wordt uitgegaan van het nieuwe legestarief. 
 

Communicatie: 

De supermarktondernemers zijn reeds geïnformeerd over de (mogelijke) verhoging van de 
legeskosten. 
 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Momenteel is er een aantal samenhangende stukken over de zondagsopenstelling van 
supermarkten bij u in behandeling:  
 
- 14R.00392: voorstel tot aanpassing van de Verordening winkeltijden (tijdvenster) 
- 14R.00408: RIB aanpassing verdeelsystematiek 
  

Bijlagen: 

- 14R.00450: raadsbesluit aanpassen tarieventabel bij de Legesverordening 
 

 De indiener: college van burgemeester en wethouders 

  De secretaris De burgemeester 

     

 

 

  dr. G.W. Goedmakers CMC V.J.H. Molkenboer 

 
 



RAADSBESLUIT 
14R.00450 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Eerste wijziging op de Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 28 oktober 2014 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 
 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de 
Eerste wijziging op de  

Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 
 
 

I. Aan Hoofdstuk 8 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Woerden 
2014 toe te voegen:  
 

8.1.4 Voor een ontheffing op basis van artikel 6 Verordening winkeltijden - 

 
  

II. 
Woerden 2014  
 

III. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking. 
  

IV. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gebruikelijke wijze. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 27 november 2014 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer 


