Raadsbesluit
Onderwerp:
Jaar/nummer:

Verordening Leges 2019
2019/61

De raad van de gemeente Terschelling;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
24 september 2019;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en
artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de
artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

Besluit:
vast te stellen de:

Verordening tot eerste wijziging op de Verordening op
de heffing en de invordering van leges 2019
De Verordening op de heffing en invordering leges 2019 inclusief de bij de
verordening behorende tarieventabel zoals deze op 20 november 2018 in een
openbare raadsvergadering is vastgesteld, blijft onverminderd van kracht,
behoudens de hierna genoemde artikelen. Deze worden in zijn geheel vervangen
door de hierna genoemde artikelen:
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
1.
De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen
in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
2.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van
een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en
herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze
verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig
ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het
project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze
besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.
3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de
tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
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Tarieventabel
Titel 2 Hoofdstuk 1 wordt als volgt vervangen:
Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/
omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
aanlegkosten:
de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van
de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering
van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV
2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, de
omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze
ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de
aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het
aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de
omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in
het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het
tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden
waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting
daarin niet begrepen;
bouwkosten:
de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van
de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering
van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV
2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, de
omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze
ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit
aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het
bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet
begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot
stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag
betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
sloopkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in
paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012,
1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze
ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de
omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze
titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde
in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor
het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag
betrekking heeft;
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
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2.1.2

2.1.3

2.1.4

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn
omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens
de Wabo bedoeld.
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de
Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op
activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander
wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis
als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Het college van burgemeester en wethouders stelt een
normkostenregeling vast waaraan de bouwkosten bedoeld in
subonderdeel 2.1.1.2 worden getoetst. Bij het ontbreken van
een opgave van de bouwkosten of als de opgegeven
bouwkosten meer dan 10% afwijken van de uitkomst van de
normberekening op basis van deze normkostenregeling,
worden de bouwkosten in afwijking van onderdeel 2.1.1.2
gesteld op de uitkomst van de normberekening.

Artikel 13 Inwerkingtreding en Citeertitel
1. Deze wijziging op de verordening treedt in werking met ingang van de achtste
dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening tot eerste
wijziging op de Verordening Leges 2019”

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 oktober 2019.
De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

J. Hofman,
Griffier

J.B. Wassink,
Voorzitter

