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Datum voorstel: 

 

24 augustus 2021 Portefeuillehouder: Butter 

Commissie: 21 september 2021 Gemeenteraad: 22 september 2022 

 

 
 
 

Onderwerp: 

Derde wijziging Legesverordening 2021. 

Samenvatting: 

Per 1 juli 2021 is de naam van de Drank-en Horecawet vervangen in de Alcoholwet. Door deze 

naamswijziging moeten een aantal artikelen waarin verwezen wordt naar de Drank- en 

Horecawet worden gewijzigd. 

 

Per 1 september 2021 is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd. Door deze 

Wijziging is ook de legesverordening op een aantal onderdelen redactioneel gewijzigd. 
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 Middenbeemster, 24 augustus 2021 

 

 Aan de gemeenteraad van Beemster, 

 

 

Inleiding en probleemstelling: 

 

Drank- en Horecawet en de Alcoholwet 

Per 1 juli 2021 is de naam van de Drank-en Horecawet vervangen in de Alcoholwet. In de 

legesverordening wordt bij een aantal artikelen verwezen naar de Drank- en Horecawet. Door 

de naamswijziging worden ook de verwijzingen in de legesverordening aangepast. 

 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

Door de wijziging van de APV is ook de legesverordening op onderdelen redactioneel 

gewijzigd. 

 

Oplossingsrichtingen: 

 

Huidige legesverordening 

Beemster 

 

Voorstel tot wijziging Toelichting 

Hoofdstuk 20 Diversen 

 

1.20.2.1 

tot het verlenen van een 

vergunning als bedoeld in 

artikel 2:10 van de 

Algemene plaatselijke 

verordening Beemster 

(plaatsen van voorwerpen 

op of aan de weg) 

 

€ 95,45 

Hoofdstuk 20 Diversen 

 

1.20.2.1 

tot het verlenen van een 

vergunning als bedoeld in 

artikel 2:10 van de 

Algemene plaatselijke 

verordening Beemster 

(plaatsen van voorwerpen 

op of aan een openbare 

plaats) 

€ 95,45 

 

 

 

Voorheen had dit Apv- 

artikel betrekking op het 

plaatsen van voorwerpen of 

stoffen op, in, boven of over 

de weg. In de nieuwe Apv 

heeft het artikel betrekking 

op het plaatsen van 

voorwerpen op of aan een 

openbare plaats. 

1.20.2.2 

2.3.8.1 

2.3.9.1 

2.3.10.1 

1.20.2.2  

2.3.8.1  

2.3.9.1  

2.3.10.1 

Het nieuwe Apv artikel is 

artikel 5:18, 2:11, 2:12 en 

4:11 (met een dubbele punt) 

en niet 5.(punt)18, 

2.(punt)11, 2.(punt)12 en 

4.(punt)11. 
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Huidige legesverordening 

Beemster 

 

Voorstel tot wijziging Toelichting 

Hoofdstuk 3 

Seksinrichtingen 

3.3.1 

Het tarief bedraagt voor het 

in behandeling nemen van 

een aanvraaq tot het 

verlenen van een 

vergunning als bedoeld in 

artikel 3:4 van de Algemene 

plaatselijke verordening 

Beemster 2012 

(seksinrichtingen) met 

betrekking tot: 

 

Hoofdstuk 3  

Seksbedrijf 

3.3.1 

Het tarief bedraagt voor het 

in behandeling nemen van 

een aanvraag tot het 

verlenen van een 

verqunninq als bedoeld in 

artikel 3:3 van de Algemene 

plaatselijke verordening 

Beemster: 

 

€ 1.035,00 

 

 

 

Het Apv artikelnummer is 

gewijzigd. Bovendien wordt 

in het nieuwe artikel niet 

meer gesproken over een 

escort- of prostitutiebedrijf, 

maar over een seksbedrijf. 

Er hoeft dan ook geen 

onderscheid meer gemaakt 

te worden. 

3.3.1.1 

het exploiteren van een 

escortbedrijf of van een 

prostitutiebedrijf:  

 

€ 1.035,00 

 

  

3.3.1.2 

het exploiteren van een 

seksinrichting niet zijnde 

prostitutiebedrijf: 

 

€ 840,80 

 

  

3.3.2 

Het tarief bedraagt voor het 

in behandeling nemen van 

een aanvraag tot het 

wijzigen van de vergunning, 

bedoeld in artikel 3:4 van de 

Algemene plaatselijke 

verordening Beemster 2012: 

 

3.3.2 

Het tarief bedraagt voor het 

in behandeling nemen van 

een aanvraag tot het 

wijzigen van de vergunning, 

bedoeld in artikel 3:3 van de 

Algemene plaatselijke 

verordening Beemster: 
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Huidige legesverordening 

Beemster 

 

Voorstel tot wijziging Toelichting 

van de leges bedoeld in 

3.3.1.1 t/m 3.3.1.3 

 

25% 

van de leges bedoeld in 

3.3.1 

 

25% 

 
 
Meetbare doelstellingen: 
Niet van toepassing. 
 
Financiële consequenties/risico’s: 
- 
 
Communicatie: 
De belastingtarieven en de wijziging van de legesverordening wordt bekendgemaakt op 
internet via Overheid.nl en tevens in een huis-aan-huis blad. 
 
Relatie met fusie: 
De wijzigingen van de legesverordening zijn gelijk aan Purmerend. Over de belastingen wordt 
een harmonisatieproces gevolgd met de beide gemeenteraden. 
 
Monitoring/evaluatie: 
Niet van toepassing. 
 
Voorstel: 
De derde wijziging van de Legesverordening 2021 vaststellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bijlagen:  

- Raadbesluit 

- Verordening betreffende de 3e wijziging van de Legesverordening 2021 

burgemeester en wethouders van Beemster, 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop 

burgemeester 

H.J.C. Welage 

gemeentesecretaris 
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De raad van de gemeente Beemster, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2021., 

 

 

B E S L U I T : 

 

 

De derde wijziging van de Legesverordening 2021 vaststellen. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 22 september 2021 

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop 

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 
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De raad van de gemeente Beemster; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2021, 

 

 

B E S L U I T : 

 

 

vast te stellen de navolgende Verordening betreffende de Derde wijziging van de 

Legesverordening 2021 

 

 

Artikel I 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 20 Diversen wijzigt als volgt: 

 

Was: 

 

1'.20.2.1 

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene 

plaatselijke verordening Beemster (plaatsen van voorwerpen op of aan de weg)  95,45 

 

1.20.2.2 

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke 

verordening Beemster voor het innemen van een standplaats op de openbare weg: 

  

a. met een geldigheidsduur van maximaal twee weken       79,10 

b. met een geldigheidsduur langer dan twee weken                          198,50 

 

Wordt: 

  

1.20.2.1. 

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke 

verordening Beemster (plaatsen van voorwerpen op of aan 

een openbare plaats)          95,45 

 

1.20.2.2 

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke 

verordening Beemster voor het innemen van een standplaats 

op de openbare weg: 

 

a. met een geldigheidsduur van maximaal twee weken     79,10 

b. met een geldigheidsduur langer dan twee weken               198,50 
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Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning,  

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning wijzigt als volgt: 

 

Was: 

 

2.3.8.1 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld 

in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met een provinciale 

verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake 

is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:            221,70 

 

Wordt: 

 

2.3.8.1 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld 

in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met een provinciale 

verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake 

is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:               221,70  

 

Was: 

 

2.3.9.1 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 

2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met een provinciale 

verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake 

is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:         221,70 

 

Wordt: 

 

2.3.9.1 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 

2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met een provinciale 

verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake 

is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:         221,70  
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Was: 

 

2.3.10.1 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, 

van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene 

plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere 

onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde 

activiteiten                221,70 

  

Wordt: 

 

2.3.10.1 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, 

van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene 

plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere 

onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde 

activiteiten                221,70 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 2 

Organiseren evenementen of markten wijzigt als volgt: 

 

Was:   

 

3.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen  

van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel  

2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012:  

 

3.2.1 voor een evenement tot 500 bezoekers of deelnemers     76,75 

3.2.2 voor een evenement vanaf 500 tot 1000 bezoekers of deelnemers                       206,35 

3.2.3 voor een evenement vanaf 1000 tot 5000 bezoekers of deelnemers           481,60 

3.2.4 voor een evenement met meer dan 5000 bezoekers of deelnemers                    1.289,65 

 

Wordt:   

 

3.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen  

van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van 

de Algemene plaatselijke verordening Beemster: 
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3.2.1 voor een evenement tot 500 bezoekers of deelnemers    76,75 

3.2.2 voor een evenement vanaf 500 tot 1000 bezoekers of deelnemers            206,35 

3.2.3 voor een evenement vanaf 1000 tot 5000 bezoekers of deelnemers           481,60 

3.2.4 voor een evenement met meer dan 5000 bezoekers of deelnemers                    1.289,65 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 3  

Seksinrichtingen wijzigt als volgt:  

 

Was:  

 

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen  

 

3.3.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van 

een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 

2012 (seksinrichtingen) met betrekking tot: 

  

3.3.1.1 het exploiteren van een escortbedrijf of van een prostitutiebedrijf                    1.035,00 

3.3.1.2 het exploiteren van een seksinrichting niet zijnde prostitutiebedrijf               840,80 

  

3.3.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de 

vergunning, bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2012: 

van de leges bedoeld in 3.3.1.1 t/m 3.3.1.3: 

25% 

 

Wordt: 

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijf 

  

3.3.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van 

een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening 

Beemster:                  1.035,00 

 

3.3.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de 

vergunning, bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Beemster van de 

leges bedoeld in 3.3.1: 

25% 

 

 

 

 



 
 
Registratienummer: 1553604 
Onderwerp: Derde wijziging Legesverordening 2021 
 

 

 

Artikel Il 

 

In hoofdstuk 1 van titel 3 van de tarieventabel wordt 'Drank- en Horecawet telkens vervangen 

door "Alcoholwet". 

 

Artikel III 

 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van 

bekendmaking, met dien verstande dat de onderdelen die ingevolge deze verordening 

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 oktober 2021. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Derde wijziging Legesverordening 2021' 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 22 september 2021 

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop 

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 

 


