
RAADSBESLUIT

 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 juni 2022, nummer 
2022/41,
en gelet op Gemeentewet, artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 
229, eerste lid, aanhef en onderdeel b en van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede 
lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT :
Verordening tot de eerste wijziging op de heffing en de invordering van de tarieventabel 
behorende bij de Legesverordening 2022

Artikel I 
De tekst van artikel 2.1.1.2 wordt gewijzigd naar:
Bouwkosten:
de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve 
voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; 
Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de 
kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van 
de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of 
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch 
verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de 
aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.
De bouwkosten worden vastgesteld aan de hand van het boek “Basisbedragen Gebouwen 2022”.
Bij een verschil van minder dan 10% worden de in de aanvraag opgegeven bouwkosten 
gehanteerd.
Er wordt een onderbouwing opgevraagd indien:
- de opgegeven bouwkosten een afwijking hebben van meer dan 10%; of
- het boek “Basisbedragen Gebouwen 2022” niet voorziet in kentallen voor de aangevraagde 

werkzaamheden.
De opgevraagde onderbouwing wordt beoordeeld op aannemelijkheid;

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

bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2022.

Artikel III
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tot de eerste wijziging op de 
tarieventabel van de legesverordening 2022”.

Ouder-Amstel, 30 juni 2022

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,
L.W.F. Örsçek-Moolenaar

de voorzitter,
J. Langenacker
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