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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012; 
 
gehoord de werksessie van 12 juni 2012; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; 
 
 

b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de  
 

VERORDENING TOT TWEEDE WIJZIGING VAN DE LEGESVERORDENING 2012 
 
 
Artikel I 
Titel 3, dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, van de bij de Legesverordening 
2012 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt: 
 
1. Hoofdstuk 7 “In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking” wordt 

vernummerd naar hoofdstuk 8. 
 
Onderdeel 3.7 wordt vernummerd tot 3.8. 

 
2. Hoofdstuk 7 komt te luiden: Kinderopvang 
 
3. Onderdeel 3.7.1 komt te luiden: 

 
3.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot:  
 

4. Onderdeel 3.7.1.1 komt te luiden: 
 
3.7.1.1 het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en / of 

buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1:45,  
eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen € 1.974,61 
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5. Onderdeel 3.7.1.2 komt te luiden: 
 

3.7.1.2 het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1:45, tweede lid 
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

 
6. Onderdeel 3.7.1.2.1 komt te luiden: 
 

3.7.1.2.1  indien het een eerste opvanglocatie betreft € 751,61 
 
7. Onderdeel 3.7.1.2.2 komt te luiden: 
 
 3.7.1.2.2 indien het een tweede of volgende opvanglocatie betreft € 575,61 
 
8. Onderdeel 3.7.2.1 komt te luiden: 
 

3.7.2.1 Indien de in 3.7.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen  
een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan én  
er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf 75% 
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit  
verschuldigde leges 

 
9. Onderdeel 3.7.2.2 komt te luiden: 
 

3.7.2.2 Indien de in 3.7.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen  
een termijn van tien weken na het in behandeling nemen ervan, of  
wordt afgewezen op grond van de inspectie voor aanvang exploitatie,  
bedraagt de teruggaaf 50% 

  van de op grond van dit onderdeel voor de betreffende activiteit  
verschuldigde leges 

 
Artikel II 
 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
 
Artikel III 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Tweede wijziging Legesverordening 2012. 
 
 
3 juli 2012 
 
Griffier Voorzitter 
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