
De raad van de gemeente Gouda ; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van  17 mei  2022, nummer 6171; 
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en 
onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;  
besluit tot vaststelling van de: 
 
 
 

Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van 
leges 2022 (verordening leges 2022 eerste wijziging) 
 
 
Artikel I Wijziging belastingtarief 
 Hoofdstuk 7 en hoofdstuk 18 van titel 1 en Hoofdstuk 1 van Titel III van de bij deze verordening 

behorende tarieventabel worden als volgt gewijzigd: 
 
Was-wordt tabel verordening leges 2022 eerste wijziging: 
 

Titel 1 Algemene dienstverlening: 
 

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief 

 Was wordt 

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het op 

verzoek doen van naspeuringen 

in de in het gemeentearchief 

berustende stukken, voor ieder 

daaraan besteed half uur:  

€ 23,85 1.7.1. Het tarief bedraagt voor het op verzoek 

doen van naspeuringen in de in het 

gemeentearchief berustende stukken 

voor ieder daaraan besteed half uur: 

 

   1.7.1.1. Op grond van de Wet open overheid  

   1.7.1.2. In overige gevallen: € 23,85 

1.7.2. Het tarief bedraagt voor het in 

behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van 

een afschrift of fotokopie van een 

in het gemeentearchief 

berustend stuk: 

 1.7.2. Het tarief bedraagt voor het in 

behandeling nemen van een aanvraag 

tot het verkrijgen van een afschrift of 

fotokopie van een in het 

gemeentearchief berustend stuk in 

overige gevallen dan in het kader van de 

Wet open overheid: 

 

1.7.2.1. Per bladzijde A4 formaat € 0,25 1.7.2.1. Per bladzijde A4 formaat (zwart-wit) € 0,25 

1.7.2.2. Per Pagina van een ander 

formaat: zie artikel 1.18.28 van 

deze tarieventabel 

 1.7.2.2. Per bladzijde A3 formaat (zwart-wit) € 0,65 

   1.7.2.3. Per vel A2 formaat € 1,85 

   1.7.2.4. Per vel A1 formaat € 2,55 

   1.7.2.5. Per vel A0 formaat  € 3,75 

   1.7.2.6. De tarieven genoemd in 1.7.2.3, 1.7.2.4 

en 1.7.2.5. kunnen worden vermeerderd 

met de kosten van de drukkerij, vooraf 

 



bekend gemaakt aan de 

aanvrager/opdrachtgever. 

   1.7.3. Het tarief bedraagt voor het in 

behandeling nemen van een aanvraag in 

het kader van de Wet open overheid tot 

het verkrijgen van een afschrift of 

fotokopie van een in het 

gemeentearchief berustend stuk: 

 

   1.7.3.1. per bladzijde A4 formaat (zwart-wit): 

het maximale wettelijke tarief zoals 

opgenomen in het besluit tarieven open 

overheid 

 

   1.7.3.2. Per bladzijde A4 formaat (kleur): 

Het maximale wettelijke tarief zoals 

opgenomen in het besluit tarieven open 

overheid 

 

   1.7.3.3. Per bladzijde A3 formaat (zwart-wit): 

Het maximale wettelijke tarief zoals 

opgenomen in het besluit tarieven open 

overheid 

 

   1.7.3.4. Per bladzijde A3 formaat (kleur): 

Het maximale wettelijke tarief zoals 

opgenomen in het besluit tarieven open 

overheid 

 

   1.7.3.5. Per vel A2 formaat € 0,20 

   1.7.3.6. Per vel A1 formaat € 0,40 

   1.7.3.7. Per vel A0 formaat € 0,80 

   1.7.3.8. De tarieven genoemd in 1.7.3.5, 1.7.3.6., 

en 1.7.3.7. kunnen worden vermeerderd 

met de kosten van de drukkerij, vooraf 

bekend gemaakt aan de 

aanvrager/opdrachtgever. 

 

   1.7.4. Indien het bedrag aan leges op basis van 

de tarieven in dit hoofdstuk lager is dan  

€ 8,20 dan vindt geen invordering plaats. 

Voor de toepassing van de vorige volzin 

wordt het totaal van op een aanslagbiljet 

verenigde verschuldigde bedragen leges  

aangemerkt als één bedrag.  

 

Hoofdstuk 18 Diversen 

was wordt 

1.18.27 afschriften, doorslagen of 

fotokopieën van stukken, voor 

    



zover daarvoor niet elders in 

deze tabel of in een andere 

wettelijke regeling een tarief is 

opgenomen: 

1.18.27.1 per pagina op papier van A4-

formaat 

€ 0,25 1.18.27.1 Per bladzijde  A4-formaat (zwart-

wit) 

Zie artikel 1.7.3.1. van deze 

tarieventabel 

 

   1.18.27.2 Per bladzijde A4-formaat (kleur) 

Zie artikel 1.7.3.2. van deze 

tarieventabel 

 

 

1.18.28 kaarten, tekeningen en 

lichtdrukken, voor zover 

daarvoor niet elders in deze 

tabel of in een andere 

wettelijke regeling een tarief is 

opgenomen, per kaart, 

tekening of lichtdruk van het 

formaat: 

  Fotokopieën, kaarten, 

tekeningen en lichtdrukken, voor 

zover daarvoor niet elders in 

deze tabel of in een andere 

wettelijke regeling een tarief is 

opgenomen: 

 

1.18.28.1 A3 € 0,65 1.18.28.1. Per bladzijde A3 formaat (zwart-

wit) 

Zie artikel 1.7.3.3 van deze 

tarieventabel 

 

1.18.28.2 A2 € 1,85 1.18.28.2. Per bladzijde A3 formaat (kleur) 

Zie artikel 1.7.3.4. van deze 

tarieventabel 

 

1.18.28.3 A1 € 2,55 1.18.28.3. Per vel A2 Formaat; zie artikel 

1.7.3.5. van deze tarieventabel 

 

1.18.28.4 A0 € 3,75 1.18.28.4 Per vel A1 Formaat; zie artikel 

1.7.3.6. van deze tarieventabel 

 

1.18.28.5 vermeerderd met de kosten 

van de drukkerij, vooraf 

bekend gemaakt aan de 

aanvrager/opdrachtgever 

 1.18.28.5 Per vel A0 formaat; zie artikel 

1.7.3.7. van deze tarieventabel  

 

   1.18.28.6. De tarieven genoemd in 

1.18.28.3, 1.18.28.4 en 1.18.28.5 

kunnen worden vermeerderd 

met de kosten van de drukkerij, 

vooraf bekend gemaakt aan de 

aanvrager/opdrachtgever 

 



1.18.31. Om nadeelcompensatie als 

bedoeld in artikel 4.126 van de 

Algemene wet bestuursrecht 

€ 569,05  Vervalt  

   1.18.33 Indien het bedrag aan leges op 

basis van de tarieven in dit 

hoofdstuk (1.18.14.1. 

uitgezonderd) lager is dan  € 8,20 

dan vindt geen invordering 

plaats. Voor de toepassing van de 

vorige volzin wordt het totaal van 

op een aanslagbiljet verenigde 

verschuldigde bedragen leges  

aangemerkt als één bedrag. 

 

 

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn: 
 

 Hoofdstuk 1 Horeca 

was wordt 

3.1.1. Het tarief bedraagt voor het in 

behandeling nemen van: 

    

3.1.1.2. 

 

Een aanvraag tot wijziging van 

het aanhangsel als bedoeld in 

artikel 2:12, zesde lid, van de 

Algemene plaatselijke 

verordening Gouda 2020: 

€ 62,35 3.1.1.2 Een aanvraag tot wijziging van het 

aanhangsel als bedoeld in artikel 

2:9, zesde lid, van de Algemene 

plaatselijke verordening Gouda 

2020: 

€ 62,35 

   3.1.2. In afwijking van onderdeel 3.1.1.1. 

bedraagt het tarief voor het in 

behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van 

een exploitatievergunning voor 

een openbare inrichting als 

bedoeld in artikel 2:12, eerste lid 

van de Algemene plaatselijke 

verordening Gouda 2020 ten 

behoeve van het exploiteren van 

een afhaal- of bezorgcentrum als 

bedoeld in artikel 2:11 van de 

Algemene plaatselijke 

verordening, waarvoor tevens een 

aanvraag voor een 

omgevingsvergunning als 

Nihil (€ 

0,00) 



genoemd in artikel 2.3.4.1 is 

ingediend, die is ingediend in de 

periode van 12 weken na het in 

werking treden van de Algemene 

plaatselijke verordening Gouda 

2020 en onder de voorwaarde dat 

de openbare inrichting reeds 

volwaardig wordt geëxploiteerd 

ten tijde van de inwerkingtreding 

van de Algemene plaatselijke 

verordening Gouda 2020 

   3.1.3 Als de  aanvraag bedoeld in de 

onderdelen 3.1.1.2 en 3.1.1.7 

gelijktijdig wordt gedaan, wordt 

het tarief van € 62,35 slechts 

eenmaal geheven.  

 

 
 
Artikel II  Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking, welke dag 

tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge 
deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid is de datum van inwerkingtreding en ingang van de heffing, 
van Titel I; hoofdstuk 7 en hoofdstuk 18, de dag dat het Besluit tarieven open overheid in werking 
treedt.  

 
Artikel III  Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2022, eerste wijziging'. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 juni 2022. 
 
De raad der gemeente voornoemd, 
 
 
griffier      voorzitter 
 
 
 
 
mr. drs. E.J. Karman-Moerman   mr. drs. P. Verhoeve 
 
 


