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Registratienummer: 1 354855

Datum voorstel 7 maart2}17 Portefeuillehouder: Butter

Commissie 18 april2017 Gemeenteraad: 18 april2017

Samenvatting:
Voorgesteld wordt de tarieventabel te wijzigen door in onderdeel 1.18 de verbinding te leggen

met de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur en door de tarieven voor

vergunningen voor kinderopvang aan te passen.

Onderwerp:
1" wijziging tarieventabel legesverordening 201 7
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Middenbeemster, 7 maart 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

ln de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2017 zijn in onderdeel 1 .18 tarieven

opgenomen voor het in behandeling nemen van een melding voor werkzaamheden met

betrekking tot het leggen, verplaatsen, venruijderen of onderhouden van kabels en leidingen.

Het is wenselijk om in deze tarieventabel een relatie te leggen met de op 6 september 2016

vastgestelde Algemene verordening ondergrondse infrastructuur.

De kosten die de GGD Zaanstreek-Waterland in rekening brengt voor advisering over een

aanvraag voor een vergunning voor kinderopvang zijn gewijzigd. Dit is een lichte verhoging

van het uurtarief voor advisering over een aanvraag voor het in exploitatie nemen van een

gastouderbureau, kindercentrum of peuterspeelzaal en een verlaging van de kosten voor

advisering over een aanvraag voor het aanbieden van gastouderopvang (één uur minder

tijdsbesteding door de GGD).

Oplossingsrichti ngen :

De raad wordt voorgesteld om in punt 1.18 van de tarieventabel van de legesverordening de

relatie te leggen met de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur. De tarieven zelf
wijzigen niet.

De raad wordt voorgesteld om de tarieven voor een aanvraag voor het in exploitatie nemen

van een gastouderbureau, kindercentrum of peuterspeelzaal te verhogen (is € 1 .214,10,
wordt € 1.239,10) en het tarief voor een aanvraag voor het aanbieden van gastouderopvang

te verlagen (is € 505,35, wordt € 418,85).

Meetbare doelstel I i ngen :

Nvt

Financiële consequenties:
Komen tot uitdrukking in de jaarrekening 2017

Gommunicatie:
De wijziging van de tarieventabel zal worden bekendgemaakt op de voorgeschreven wijze

Monitoring/evaluatie:
Nvt
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Voorstel:

De 1" wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2017 vaststellen

weth ers van Beemster,

A.J VA

burgemeester
P. van Duivenvoorde

secretaris
k

Bijlage(n): 1
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart2017,

BESLUIT:

vast te stellen de 1" wijziging van de Tarieventabel 2017 behorende bij
Legesverordening 2017

Artikel I

Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 18 lnstemmingsbesluiten, wordt vervangen

door:

1 .18 Het basistarief voor het in behandeling nemen van een melding van
- een aanvraag voor het verkrijgen van instemming,
- een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning,
als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van de Algemene verordening

ondergrondse infrastructuur Beemster 2016 bedraagt per aanvraag

Dit basistarief wordt verhoogd met een opslag, afhankelijk van de

lengte van de te graven sleuf. De verhoging bedraagt
- €2,10 per meter met een minimum van € 51,50 als de te graven

sleuf een lengte heeft tussen de 0 en 100 meter;
- €,1,55 per meter met een minimum van € 180,25 als de te graven

sleuf een lengte heeft tussen de 101 en 500 meter;
- € 0,95 per meter met een minimum van € 643,75 als de te graven

sleuf een lengte heeft van meer dan 501 meter.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld

in artikel 2.1,lid 2 en 4 van de Algemene verordening ondergrondse
infrastructuur Beemster 2016 bedraagt € 1,55 per melding.
Voor de berekening wordt het aantal meldingen aangehouden dat in
het voorafgaande jaar door de netwerkbeheerder gemeld zijn.

Hoofdstu k I I I nstemmi ngsbeslu iten, leidingvergu nningen

158,80
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Artikel ll
Titel 3 Dienstverlening, Hoofdstuk 6a Kinderopvang vallend onder Europese dienstenrichtlijn,

wordt vervangen door:

Artikel lll
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, met

dien verstande dat de onderdelen die ingevolge dit besluit worden gewijzigd van

toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het tweede lid bedoelde

datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 mei 2017.

3. Dit besluit wordt aangehaald als de 1" wijziging van de Tarieventabel 2017 behorende bij

de Legesverordening 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 18 april2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier

3.6a.3
3.6a.2

3.6a.1

3.6a

voor het aanbieden van gastouderopvang op het adres van de vraagouder
voor het aanbieden van gastouderopvang op het adres van de gastouder

voor het in exploitatie nemen van een gastouderbureau, kindercentrum
(kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als

bedoeld in de artikelen 1.45 en 2.2 van de Wet kinderopvang en

kwaliteitseisen peuterspeelzalen tot opneming in het Landelijk Register

Kinderopvanq en Peuterspeelzalen (LRKP):

Hoofdstuk 6a Kinderopvang

418,85
418,85

1.239,10
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