
Addendum raadsvoorstel: Belastingverordeningen 2018 

In de raadsvergadering van 9 november 2017, waarin de begroting 2018 is behandeld is het 

amendement “Vrijstelling leges evenementenvergunningen 2018” aangenomen. Daarnaast wordt door 

landelijke regelgeving de Brandbeveiligingsverordening per 1 januari 2018 ingetrokken. 

Als gevolg hiervan dient de Legesverordening te worden aangepast. 

 

Ten opzichte van de eerder aangeboden Legesverordening 2018 zijn onderstaande wijzigingen 

aangebracht.  

Naar aanleiding van het aangenomen amendement “Vrijstelling leges evenementenvergunningen 
2018” komt de vrijstelling in artikel 4 lid i als volgt te luiden: 

 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, eerste lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening (evenementenvergunning). 

 
Om de huidige vrijstelling voor een collecte te handhaven wordt een nieuw lid j toegevoegd dat luidt: 

 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor 
houden van een collecte door een vereniging, stichting of comité van maatschappelijke, 
sociale, sportieve of culturele aard, voor zover die vereniging, stichting of dat comité: 
- statutair is gevestigd in de gemeente Roosendaal, en 
- volledig functioneert op basis van vrijwilligers. 

 
Voor aanvragen van ontheffingen Zondagswet, ontheffingen autoluw gebied en geluidsontheffingen is 
in hoofdstuk 20, 1.20.1, een vermindering opgenomen van 100% voor zover de aanvraag direct 
samenhangt met een evenement en wordt ingediend door een non-profit instelling die zich blijkens 
haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele 
aard en waarbij die activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers. Deze vermindering geldt 
dus niet voor commerciële organisatoren. 

 

Onlangs is bekend geworden dat op 1 januari 2018 het Besluit brandveilig gebruik en 

basishulpverlening overige plaatsen in werking treedt (Stb. 2017, 373 en 391). Vanaf dat moment 

gelden de landelijke regels voor het brandveilig gebruik van overige plaatsen ('niet-bouwwerken' zoals 

tenten bij evenementen en tribunes). 

De vergunningplicht op grond van de brandbeveiligingsverordening wordt vervangen door een 

meldingsplicht op grond van het Besluit. Legesheffing voor een melding is niet mogelijk.  

Door het vervangen van de vergunningplicht door een meldingsplicht vervalt de mogelijkheid om leges 

te heffen. Hoofdstuk 6 (Brandbeveiligingsverordening) van titel 3 van de tarieventabel vervalt per 1 

januari 2018. 

 

Voorgesteld wordt om de eerder aangeboden Legesverordening 2018 te vervangen door bijgevoegde 

Legesverordening 2018 en deze gelijktijdig met de andere belastingverordeningen vast te stellen. 

 

Bijlage: 

1. aangepaste Legesverordening 2018; 

2. Amendement. 


