
 

(In te vullen door de raadsgriffie) 
A 2013- 

 
 

AMENDEMENT 
           

Voorstelnummer: 
 

 

Onderwerp: 
Leges 2014 
 

 
De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 19 december 2013 
 

 
Gelet op het feit dat: 
de raad de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel leges 2014 vaststelt, 
 
Overwegende dat: 

- Nederland sinds een aantal jaren in een periode van recessie verkeert; 

- Ook ‘goede doelen’ de effecten van de recessie ervaren, waardoor het moeilijker is om giften 

binnen te halen; 

- ‘goede doelen’ voor een deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van de huis-aan-huis 

collecten; 
 
Gelet op het feit dat: 

- de overheid in het algemeen kiest voor een zelfredzame samenleving; 

- goede doelen-organisaties een goed voorbeeld zijn van het verantwoordelijkheidsbesef van 

de samenleving ; 
 
En gelet op het feit dat: 

- de leges voor het aanvragen van een vergunning voor het houden van een collecte sinds het 

aanbreken van de recessie in 2007 zijn verhoogd van € 27,65 naar € 178,-. 
 
Stellen ondergetekenden het volgende amendement voor de ‘Tarieventabel leges 2014’ bij 1.20.2.7 
als volgt aan te passen: 

 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een 
vergunning ten behoeve van het inzamelen van geld of goederen, als bedoeld in artikel 5:13 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2013 vast te stellen op € 0,-. 

 

 
Toelichting: 
 
Goede doelen organisaties halen een deel van de inkomsten binnen via de huis-aan-huis collecten. 
Deze week werd bekend dat de organisaties minder geld ophalen, doordat mensen andere keuzes 
maken in verband met de economische recessie en minder geld doneren. 
Het tarief voor het aanvragen van een vergunning voor het inzamelen van geld of goederen voor een 
goed doel is sinds de recessie meer dan verzesvoudigd. Dat is een verkeerd signaal. 
Parallel aan het eerdere besluit om de kramen voor goede doelen tijdens de braderieën kosteloos 
beschikbaar te stellen, stellen we voor de legesheffing voor het organiseren van een inzameling voor 
een goed doel te schrappen. 
 
 

Ondertekening en naam: 
 
 
 
ChristenUnie 
Ankie van Tatenhove 



 

 
 
 
 

(In te vullen door de raadsgriffie) 
 
Aldus vastgesteld/verworpen (*) door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare 
vergadering van 19 december 2013, 
 
de plaatsvervangend griffier                                                                                  de voorzitter   
 
 
 
drs. Marijke Walhout                                                                                             Ewald van Vliet                              
 

 
 
 


