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Consultatie aanvraag inzake ontwerpbesluit Verzamelbesluit
openbaar bestuur 2019

Geachte mevrouw Ollongren,
U hebt ons het ontwerp van het Verzamelbesluit openbaar bestuur ter consultatie voorgelegd.
Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op.
Artikel I
Aan artikel 71 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt nu
onder letter h de beleidsindicatoren toegevoegd. Het lijkt ons niet wenselijk dat alle
beleidsindicatoren in IV3 worden gezet. De verscheidenheid van indicatoren zal heel groot worden.
De verplichte indicatoren gaan al via waarstaatjegemeente.nl. Volgens ons was het doel om zaken
niet twee keer uit te vragen. Letter h kan daarom volgens ons wegblijven.
Met de andere wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
kunnen wij instemmen.
Artikel II
Met het vervallen van artikel 7 van het Besluit financiële verhouding 2001 kunnen wij instemmen.
Artikel III
Artikel 1a van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen komt te luiden:
De voorschriften van het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 234, tweede
lid, onderdeel a, van de wet, kunnen inhouden dat het in werking stellen van een parkeermeter of
een parkeerautomaat uitsluitend langs elektronische weg kan geschieden, mits de
belastingplichtigen voldoende praktische middelen voor de voldoening op aangifte ten dienste staan
en in de lokale situatie voldoende oplaad- en verkooppunten beschikbaar zijn.
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De tekst ‘en in de lokale situatie voldoende oplaad- en verkooppunten beschikbaar zijn’ is ons
inziens niet meer relevant. De tekst was destijds uitsluitend bedoeld voor het gebruik van de
chipknip. Nu die niet meer bestaat, en er met pinpas en creditcard (of contant) wordt betaald, is
deze tekst overbodig en kan daarom volgens ons wegblijven.
Met de andere wijzigingen in het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen kunnen wij instemmen.
Artikel IV
Wij kunnen instemmen met de wijziging van bijlage I en bijlage II van het Besluit op de
lijkbezorging.
Artikel V
Volgens het consultatievoorstel komt artikel 1, eerste lid, van het Legesbesluit akten burgerlijke
stand vanaf 16 februari 2019 te luiden:
1. Het recht, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand bedraagt:
a. voor de onder a, b, d en e genoemde stukken € 13,20;
b. voor de onder c genoemde stukken € 23,30;
c. voor de onder f genoemde stukken € 13,20 waar het een meertalig modelformulier van een van
de in artikel 2, eerste lid, onder a, b, d en e genoemde stukken betreft en € 18,00 waar het een
meertalig modelformulier van de onder c genoemde stukken betreft.
Per 1 januari 2019 worden de leges voor akten van de burgerlijke stand aangepast. In het
ontwerpbesluit is geen rekening gehouden met deze indexering. In het ontwerpbesluit moeten de
tarieven voor 2019 nog worden verwerkt (cf. Stcrt. 2018, 47103).
Wij vertrouwen u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur
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