De raad van de gemeente Schiermonnikoog;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2013;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 219 en 229, eerste lid, aanhef
en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende
regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stbl.
2011, 440);
B E S L U I T:
vast te stellen de:
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2014
(1e wijziging)
Artikel I
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, hoofdstuk 2
Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag van de tarieventabel te lezen als volgt:
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
een schriftelijk verzoek om informatie van de planologische
haalbaarheid van een voorgenomen project, dat afwijkt van het
bestemmingsplan
een schriftelijk verzoek om informatie of een voorgenomen
project zou kunnen voldoen aan andere regelgeving op het
gebied van de Wabo
een schriftelijk verzoek om een schriftelijke verklaring dat een
voorgenomen bouwwerk vergunningvrij is
een schriftelijk verzoek tot het overschrijven van een verleende
vergunning

€ 105,00
€ 80,00
€ 27,00
€ 60,00

Artikel II
Artikel 2.3.1.2 van de tarieventabel te lezen als volgt:
2.3.1.2

Welstandstoets
De op basis van de onderdelen 2.2.1, 2.3.1.1 en 2.3.10 berekende
legesbedragen worden, wanneer ter zake van de aanvragen een advies
wordt gevraagd van de commissie voor de welstandszorg en
monumentenzorg verhoogd met het bedrag dat door de genoemde
commissie bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

Artikel III
1. Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 december 2013
, voorzitter (J. Stellinga)
, griffier (S.T. van der Zwaag)

