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Onderwerp: 2e wijziging Legesverordening 2006

WIJ STELLEN U VOOR:
De 2e wijziging van de Legesverordening 2006 vast te stellen.

OVERWEGINGEN:
De voorgestelde 2e wijziging van de Legesverordening 2006 bestaat uit 3 onderdelen, die elk afzonderlijk
worden toegelicht.
Hoofdstuk 3.2.a
Het landgoed Drienerwoolde zal naast de Houtmaat worden gebruikt als bijzondere locatie voor het
voltrekken van huwelijken, registreren en omzetten van geregistreerde partnerschappen. De extra kosten,
die hiervoor gemaakt worden, zijn in de voorgestelde tarieven verdisconteerd, waarbij er rekening mee is
gehouden dat voor huwelijken op Drienerwoolde geen bode-inzet noodzakelijk is. Wij stellen voor het tarief
voor maandag tot en met donderdag vast te stellen op € 600,-- en op vrijdag en zaterdag een tarief te
hanteren van € 1.000,--.
Hoofdstuk 11
De introductie van een nieuwe ‘generatie’ elektronische Nederlandse reisdocumenten zal plaatsvinden op
zaterdag 26 augustus 2006. Met de invoering van de elektronische reisdocumenten op die dag voldoet
Nederland aan de eisen van de Europese Unie. Het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart krijgen een
chip. De chip maakt het mogelijk de gegevens elektronisch te controleren door de gegevens te vergelijken
met de kenmerken van de drager van dat paspoort en met de gedrukte gegevens in het paspoort. Zo wordt
het moeilijker het document te vervalsen en ook moeilijker om zich te identificeren met een reisdocument
van iemand anders (de zogenaamde look-a-like-fraude). Met de opname van biometrische kenmerken
wordt aangesloten op de afspraken die in de Europese Unie zijn gemaakt om de veiligheid te vergroten. De
vingerafdruk wordt op een later moment ingevoerd, omdat de Europese Unie nog een deel van de
technische specificaties moet vaststellen.
Het elektronische paspoort zal € 8,06 meer kosten. Het bedrag is exact kostendekkend. Het nieuwe
maximumtarief (leges) dat gemeenten in rekening mogen brengen wordt € 47,46. Gemeenten berekenen
de prijs voor de leges op basis van gemaakte kosten. Voor de Nederlandse identiteitskaart wordt de
verhoging in 2006 en 2007 niet doorberekend.
Hoofdstuk 17
In het raadsvoorstel “routering gevaarlijke stoffen”, registratienummer 121895, wordt nader ingegaan op de
aanwijzing van verplichte routes voor het transport van gevaarlijke stoffen en de afspraken die regionaal
daarover zijn gemaakt. In het voorstel wordt ook nader ingegaan op de mogelijkheid om ontheffing aan te
vragen bij afwijking van de aangewezen routes. Wij stellen voor om voor het in behandeling nemen van
deze ontheffingsverzoeken leges in rekening te brengen. De voorgestelde tarieven zijn kostendekkend
uitgaande van de geraamde behandeltijd van éénmalige en ontheffingen voor een termijn van 1 tot 3 jaar
en van verlengingen van voor een bepaalde periode verleende ontheffingen.
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