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(Publieks)samenvatting
Voor de gebruiksvergunningen in verband met brandveiligheid van evenementen zijn (nog) geen
legestarieven opgenomen in de Legesverordening 2011. Dat is wel nodig om, evenals in voorgaande
jaren, de kosten van het advies van de Brandweer te kunnen dekken door middel van het opleggen
van een aanslag leges. Ten opzichte van 2010 zijn de tarieven met 1% gestegen.
De gemeenteraad zal hiervoor de eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering
van leges 2011 conform bijgaand raadsbesluit en onderliggende wijzigingsverordening vaststellen
Voorgesteld besluit
vast te stellen de eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2011
Inleiding
In verband met de werking van de wet Wabo per 1 oktober 2010 heeft de VNG een nieuw model
Legesverordening en tarieventabel geïntroduceerd. De tarieventabel is ten opzichte van de vorige
tarieventabel volledig anders ingedeeld. De tarieventabel is ingedeeld in een drietal titels.
Het nieuwe model Legesverordening van de VNG is door de gemeente Velsen overgenomen.
Echter de leges gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid zijn per abuis niet opgenomen in
de Legesverordening 2011 (titel 3, hoofdstuk 6 van de tarieventabel).
De betreffende leges worden in rekening gebracht, indien een toetsing van de brandweer
noodzakelijke is voor vergunningaanvragen van evenementen. Deze omissie wordt met dit voorstel
hersteld.
Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het “vangnet artikel” op te nemen(titel 3, hoofdstuk
7 van de tarieventabel). Dit artikel maakt het mogelijk om de leges te heffen voor vergunningen,
ontheffingen of andere beschikkingen, die niet met name worden genoemd in titel 3 van de
tarieventabel.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het tijdig, volledig en doelmatig verwerven van algemene, gemeentelijke belastingen.
Kader
Gemeentewet, art 216, art, 229;
Invorderingswet 1990;
Jurisprudentie;
Paragraaf 1 Lokale heffingen van de begroting 2011;
Inflatiecorrectie 1%;

100% kostendekking (art 229b Gemeentewet);
Collegeprogramma 2011-2014.
Argumenten
Vaststelling van de belastingverordeningen beoogt het behalen van de gewenste belastingopbrengsten,
zoals opgenomen in de begroting 2011.
Maatschappelijk draagvlak
De aanslagen zullen worden opgelegd aan alle betrokken belastingplichtigen (organisatoren van
evenementen), zoals bepaald in de belastingverordening. In verband met het zakelijke karakter van het
heffen van gemeentelijke belastingen wordt géén rekening gehouden met de persoonlijke
omstandigheden, waarin belastingplichtigen verkeren.
Financiële consequenties
De financiële consequenties van de belastingtarieven 2011 zijn verwerkt in de begroting 2011. Het
ontbreken van titel 3, hoofdstuk 6 en titel 3 hoofdstuk 7 heeft nog niet geleid tot minder inkomsten
omdat de aanvragen voor evenementen 2011 al in 2010 zijn ingediend en daarom vallen onder de
legesverordening 2010. Naar verwachting zullen de aanvragen voor evenementen 2012 in het najaar
van 2011 worden aangevraagd.
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