Behoort bij raadsbesluit van 1 november 2011, nummer 9B /Kenmerk van deze classificatie: HEF/2011/9559
CLASSIFICATIE VAN EVENEMENTEN (per 1 januari 2012)
Component A = Er zijn wegafsluitingen en/of verkeersomleidingen nodig.
Aanwezigheid van component A leidt tot legesklasse II plus Verkeerstoeslag.
Component B = Het aantal deelnemers en publiek bedraagt gelijktijdig tussen de 50 en 100 personen en totaal maximaal 1.000 personen.
Aanwezigheid van component B leidt tot legesklasse II maar bij combinatie met A tot legesklasse III plus Verkeerstoeslag.
Component C = Het aantal deelnemers en publiek bedraagt gelijktijdig meer dan 100 personen en/of in totaal meer dan 1.000 personen.
De aanwezigheid van component C leidt tot legesklasse III maar bij combinatie met component A tot legesklasse III plus Verkeerstoeslag.
Indeling in klasse:
Klasse I
Klasse II
Klasse III

Indien de volgende aspecten aanwezig:
Geen van de aspecten A tot en met C
Alleen A (verkeersmaatregelen nodig) of alleen B (aantal personen gelijktijdig tussen 50 en 100 en in totaal max. 1.000)
Combinatie A plus B, alleen C (aantal personen gelijktijdig meer dan 100 en/of in totaal meer dan 1.000) of combinatie A plus C

Indeling in klasse: Corresponderende soort beschikking

Legesbedrag Eventuele toeslag voor aspect
A (Verkeersmaatregelen)

Klasse I

€

0,00

€

21,50

€

69,50

€

89,00 €

91,00

€

65,50

€

69,50

€

132,00 €

135,00

Klasse II

Klasse III

Mededeling dat van de stukken kennis is
genomen en dat die mededeling kan worden
beschouwd als de vereiste vergunning.
Eenvoudige vergunning dan wel mededeling dat
van de stukken kennis is genomen en dat die
mededeling kan worden beschouwd als de
vereiste vergunning. Voorts afschriften naar
diverse instanties.
Aangepaste beschikking dan wel vergunning met
voorschriften, afschriften naar diverse instanties,
eventueel vooroverleg.

Behoort bij de Tarieventabel legesverordening Harenkarspel 2012.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 01-11-2011

de griffier,

de voorzitter,

R.H. Mulder

E. Vermeer

N.V.T.

Totaal
Totaal
maximaal
maximaal
2011 (oud) 2012 (nieuw)
€
0,00 €
0,00

