
Bijlage 2 bij SV: Ter inzage legging en bekendmakingen van besluiten 

Van: noreply@overheid.nl 

Datum: 21 mei 2014 04:38:38 CEST 

Onderwerp: Periodieke e-mailservice bekendmakingen 

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden 

Overheid.nl 

 

E-mailservice bekendmakingen 

Hierbij ontvangt u de e-mailservice bekendmakingen. Deze e-mailservice is samengesteld 

met de volgende instellingen:  

 Postcode en huisnummer: 2515MV48  

 Reikwijdte: 500  

 Bron: Deelgemeente, Gemeente, Provincie, RegionaalSamenwerkingsorgaan, 

Rijksoverheid, Waterschap  

Afmelden e-mailservice 

Meer informatie over e-mailservice 

Veelgestelde vragen over bekendmakingen 

Er zijn vandaag 89 nieuwe berichten voor u gevonden.  

Gemeente 

1. Wijziging inzameldagen huisvuil  

Besluit genomen 28 januari 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 269796 met 

ingang van 6 februari 2014. De volledige tekst van de regeling is niet beschikbaar 

op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Wijziging-
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inzameldagen-huisvuil-2.htm 

2. Naamgeving delen openbare ruimte: Bolensteinstraat (Moerwijk), 

Driedekkersingel (Ypenburg), Poolsterhaven (Binckhorst), Fokkerhaven 

(Binckhorst), Theraland (Mariahoeve en Marlot)  

Besluit genomen 28 januari 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 269797 met 

ingang van 6 februari 2014. De vollediget tekst van de regeling is niet beschikbaar 

op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving

-delen-openbare-ruimte-Bolensteinstraat-Moerwijk-Driedekkersingel-Ypenburg-

Poolsterhaven-Binckhorst-Fokkerhaven-Binckhorst-Theraland-Mariahoeve-en-

Marlot-1.htm 

3. Vaststelling uitdelingscriteria Nieuwe Haagse Markt  

Besluit genomen 21 januari 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 269661 met 

ingang van 30 januari 2014. De volledige tekst van de regeling is niet beschikbaar 

op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-

uitdelingscriteria-Nieuwe-Haagse-Markt-2.htm 

4. Lekstraat, Scheldestraat, Maassstraat, Amstelstraat ongenummerd  

het kappen van drie accacias twee populieren een els een wilg een iep en een 

zaailing (stamomtrek 94-251 cm ) Lekstraat, Scheldestraat, Maassstraat, 

Amstelstraat ongenummerd 

Bekendmakingtype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Lekstraat-
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Scheldestraat-Maassstraat-Amstelstraat-ongenummerd.htm 

5. Aucubastraat 62  

het kappen van een beuk en japanse kers (stamomtrek 94cm en 125cm), 

Aucubastraat 62, achtertuin 

Bekendmakingtype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Aucubastraa

t-62.htm 

6. Overlegverordening Haagse Onderwijskamers 2014 (9/2013)  

Besluit genomen 19 december 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 268490 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Overlegvero

rdening-Haagse-Onderwijskamers-2014-92013-1.htm 

7. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 

(Verordening Toeristenbelasting 2008) (9/2007)  

Besluit genomen 7 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 265773 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-toeristenbelasting-Verordening-

Toeristenbelasting-200892007.htm 

8. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening 
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Rioolheffing 2009) (6/2008)  

Besluit genomen 7 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 265772 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-rioolheffing-Verordening-Rioolheffing-2009-

62008.htm 

9. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en 

gebruiksretributies 2008 (8/2007)  

Besluit genomen 28 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 267427 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-precariobelasting-en-gebruiksretributies-2008-

82007-3.htm 

10. Colijnplein 12  

het veranderen van de gevel van het kantoor Colijnplein 12 door middel van het 

plaatsen van een reclame-uiting 

Bekendmakingtype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Colijnplein-

12-4.htm 

11. Vaststelling canonpercentage voor het jaar 2014, alsmede de jaarlijks 

verschuldigde beheerkosten, de afkoopsom beheerkosten, de bijdrage in de 
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kosten bij splitsing van erfpachtrechten en de conversiekosten van erfpacht 

naar eigendom  

Besluit genomen 17 december 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 269147 met 

ingang van 24 december 2013. De volledige tekst van de regeling is niet 

beschikbaar op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-

canonpercentage-voor-het-jaar-2014-alsmede-de-jaarlijks-verschuldigde-

beheerkosten-de-afkoopsom-beheerkosten-de-bijdrage-in-de-kosten-bij-splitsing-

van-erfpachtrechten-en-de-conversiekosten-van-erfpacht-naar-eigendom-2.htm 

12. Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (21/2007)  

Besluit genomen 19 december 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 267833 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Algemene-

plaatselijke-verordening-voor-de-gemeente-Den-Haag-212007-10.htm 

13. Verordening op de heffing en invordering van leges (12/2012) (Algemene 

Legesverordening 2013)  

Besluit genomen 7 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 265771 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-leges-122012-Algemene-Legesverordening-

2013-1.htm 
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14. Indexering normbedragen en vaststelling regeling individuele voorzieningen 

voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2014  

Besluit genomen 10 december 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 268866 met 

ingang van 24 december 2013. De volledige tekst van de regeling is op 

www.overheid.nl niet beschikbaar 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Indexering-

normbedragen-en-vaststelling-regeling-individuele-voorzieningen-voor-

maatschappelijke-ondersteuning-gemeente-Den-Haag-2014-2.htm 

15. Aanpassing tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2014  

Besluit genomen 10 december 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 268868 met 

ingang van 19 december 2013. De volledige tekst van de regeling is niet 

beschikbaar op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Aanpassing-

tarieven-gemeentelijke-sportaccommodaties-2014-3.htm 

16. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 

(Verordening parkeerbelastingen 2008)(16/2007)  

Besluit genomen 7 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 265774 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-parkeerbelastingen-Verordening-

parkeerbelastingen-2008-162007-2.htm 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Indexering-normbedragen-en-vaststelling-regeling-individuele-voorzieningen-voor-maatschappelijke-ondersteuning-gemeente-Den-Haag-2014-2.htm
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17. Verordening op de heffing en invordering van rechten wegens het gebruik 

van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente ’s-Gravenhage 

(14/2007)  

Besluit genomen 7 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 265779 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-rechten-wegens-het-gebruik-van-de-

gemeentelijke-begraafplaatsen-in-de-gemeente-sGravenhage-142007-1.htm 

18. Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de 

dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 

(13/2012) (Legesverordening omgevingsvergunning 2013) (12/2012) 

(Algemene Legesverordening 2013)  

Besluit genomen 7 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 265775 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-leges-met-betrekking-tot-de-dienstverlening-

vallend-onder-fysieke-leefomgevingomgevingsvergunning-132012-

Legesverordening-omgevingsvergunning-2013-122012-Algemene-

Legesverordening-2013.htm 

19. Afvalstoffenverordening 2010 (3/2010)  

Besluit genomen 28 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 267416 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-op-de-heffing-en-invordering-van-rechten-wegens-het-gebruik-van-de-gemeentelijke-begraafplaatsen-in-de-gemeente-sGravenhage-142007-1.htm
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Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Afvalstoffen

verordening-2010-32010-1.htm 

20. Verordening op de heffing en invordering van rechten markten Den Haag 

2013 (11/2012)  

Besluit genomen 7 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 265778 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-rechten-markten-Den-Haag-2013-112012-

1.htm 

21. Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 

(10/2007);  

Besluit genomen 7 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 266682 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-onroerendezaakbelastingen-102007-1.htm 

22. Verordening op de heffing en invordering van binnenhavenbelasting 

(17/2011)  

Besluit genomen 7 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 265776 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 
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Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-binnenhavenbelasting-172011-1.htm 

23. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2008 

(12/2007)  

Besluit genomen 7 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 265777 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-afvalstoffenheffing-2008-122007-1.htm 

24. Wijziging Uitvoeringsregeling Hondenbelasting 2011  

Besluit genomen 8 oktober 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 265769 met 

ingang van 24 oktober 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Wijziging-

Uitvoeringsregeling-Hondenbelasting-2011-2.htm 

25. Verordening voorzieningen raadsleden 2013 (7/2013)  

Besluit genomen 17 oktober 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 264901 met 

ingang van 1 november 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl. Door inwerkingtreding van deze verordening wordt de 

Verordening voorzieningen raadsleden 2012 (1/2012) ingetrokken 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-op-de-heffing-en-invordering-van-binnenhavenbelasting-172011-1.htm
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Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-voorzieningen-raadsleden-2013-72013-2.htm 

26. Verordening op de heffing en invordering van leges (Algemene 

legesverordening 2013) (12/2012)  

Besluit genomen 19 september. Terug te vinden op RIS-nummer 259728 met 

ingang van 1 november 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-leges-Algemene-legesverordening-2013-

122012-2.htm 

27. Verordening fractieondersteuning 2013 (8/2013)  

Besluit genomen 17 oktober 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 265741 met 

ingang van 1 januari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl. Door inwerkingtreding van deze verordening wordt de 

Verordening regelende de tegemoetkoming in de kosten van ondersteuning aan de 

in de raad vertegenwoordigende groeperingen (fracties) (Verordening 

Fractieondersteuning (1/2006) ingetrokken 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-fractieondersteuning-2013-82013-1.htm 

28. Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (21/2007)  

Besluit genomen 17 oktober 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 264660 met 

ingang van 1 november 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-voorzieningen-raadsleden-2013-72013-2.htm
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Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Algemene-

plaatselijke-verordening-voor-de-gemeente-Den-Haag-212007-9.htm 

29. Aanvraagformulieren TTO-vergunningen en groengele pas Taxiverordening 

Den Haag 2014  

Besluit genomen 5 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 266942 met 

ingang van 14 november 2013. De volledige tekst van de regeling is niet 

beschikbaar op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Aanvraagfor

mulieren-TTOvergunningen-en-groengele-pas-Taxiverordening-Den-Haag-2014-

2.htm 

30. Verordening Wet inburgering Den Haag 2013 (2/2013)  

Besluit genomen 13 juni 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 257683 met 

ingang van 27 juni 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-Wet-inburgering-Den-Haag-2013-22013-1.htm 

31. Taxiverordening Den Haag 2014 (6/2013)  

Besluit genomen 19 september 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 259727 met 

ingang van 1 november 2013/1 mei 2014. De gehele regeling kan worden 

gevonden op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Algemene-plaatselijke-verordening-voor-de-gemeente-Den-Haag-212007-9.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Algemene-plaatselijke-verordening-voor-de-gemeente-Den-Haag-212007-9.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Aanvraagformulieren-TTOvergunningen-en-groengele-pas-Taxiverordening-Den-Haag-2014-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Aanvraagformulieren-TTOvergunningen-en-groengele-pas-Taxiverordening-Den-Haag-2014-2.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Aanvraagformulieren-TTOvergunningen-en-groengele-pas-Taxiverordening-Den-Haag-2014-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Aanvraagformulieren-TTOvergunningen-en-groengele-pas-Taxiverordening-Den-Haag-2014-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Aanvraagformulieren-TTOvergunningen-en-groengele-pas-Taxiverordening-Den-Haag-2014-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-Wet-inburgering-Den-Haag-2013-22013-1.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-Wet-inburgering-Den-Haag-2013-22013-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-Wet-inburgering-Den-Haag-2013-22013-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Taxiverordening-Den-Haag-2014-62013-1.htm
http://www.overheid.nl/


http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Taxiverorde

ning-Den-Haag-2014-62013-1.htm 

32. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en 

gebruiksretributies 2008 (8/2007)  

Besluit genomen 14 februari 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 256461 met 

ingang van 1 maart 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-precariobelasting-en-gebruiksretributies-2008-

82007-2.htm 

33. Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 

(16/2007)  

Besluit genomen 27 juni 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 259720 met 

ingang van 4 juli 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-de-invordering-van-parkeerbelastingen-162007-1.htm 

34. Voorstel tot intrekking van het uitvoeringsbesluit bij de re-

integratieverordening wet werk en bijstand en het uitvoeringsbesluit 

loonkostensubsidie 2010  

Besluit genomen op 20 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 254099 

met ingang van 31 januari 2013. De volledige tekst van de regeling is niet 

beschikbaar op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Taxiverordening-Den-Haag-2014-62013-1.htm
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Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Voorstel-tot-

intrekking-van-het-uitvoeringsbesluit-bij-de-reintegratieverordening-wet-werk-en-

bijstand-en-het-uitvoeringsbesluit-loonkostensubsidie-2010-2.htm 

35. Verordening toeristenbelasting 2008  

Besluit genomen op 22 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 252444 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-toeristenbelasting-2008-1.htm 

36. Treasurystatuut 2009 (7/2009)  

Besluit genomen 24 januari 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 255704 met 

ingang van 25 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Treasurystat

uut-2009-72009-1.htm 

37. Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Den Haag 2013 (14/2012)  

Besluit genomen op 20 december 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 254101 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl. Door inwerkingtreding van de verordening komt de 

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Den Haag 2012 (2/2012) te 

vervallen 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Voorstel-tot-intrekking-van-het-uitvoeringsbesluit-bij-de-reintegratieverordening-wet-werk-en-bijstand-en-het-uitvoeringsbesluit-loonkostensubsidie-2010-2.htm
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-Langdurigheidstoeslag-gemeente-Den-Haag-2013-142012-1.htm 

38. Verordening personele en materiële voorzieningen onderwijs (2/2000)  

Besluit genomen 13 juni 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 258859 met 

ingang van 3 juli 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-personele-en-materiele-voorzieningen-onderwijs-22000-1.htm 

39. Verordening maatregelen, fraude en verrekenen bestuurlijke boete 

inkomensvoorzieningen 2013 (16/2012) (1/2009)  

Besluit genomen op 20 december 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 254100 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl. Door inwerking treding van de verordening en de Re-

integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 komen de Maatregelverordening 

Inkomensvoorzieningen (2/2004), de Verordening fraudebeleid (14/2004), de Re-

integratieverordening Wet werk en bijstand 2010 (14/2010), de Verordening 

tegemoetkoming kosten kinderopvang (12/2004) en de Verordening 

persoonsgebonden budget opvang kinderen nieuwkomers, oudkomers en PaVEM-

vrouwen (3/2005) te vervallen 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-maatregelen-fraude-en-verrekenen-bestuurlijke-boete-inkomensvoorzieningen-

2013-162012-12009.htm 

40. Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag 2013 (1/2013)  

Besluit genomen 25 april 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 258102 met 

ingang van 9 mei 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 
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Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-leerlingenvervoer-gemeente-Den-Haag-2013-12013-1.htm 

41. Verhoging tarieven zeehaven  

Besluit genomen op 18 december 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 255480 

met ingang van 27 december 2012. De volledige tekst van de regeling is niet 

beschikbaar op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verhoging-

tarieven-zeehaven-2.htm 

42. Vaststelling canonpercentage voor het jaar 2013, alsmede de jaarlijks 

verschuldigde beheerkosten, de afkoopsom beheerkosten, de bijdrage in de 

kosten bij splitsing van erfpachtrechten en de conversiekosten van erfpacht 

naar eigendom  

Besluit genomen op 11 december 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 255180 

met ingang van 20 december 2012. De volledige tekst van de regeling is op 

www.overheid.nl niet beschikbaar 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-

canonpercentage-voor-het-jaar-2013-alsmede-de-jaarlijks-verschuldigde-

beheerkosten-de-afkoopsom-beheerkosten-de-bijdrage-in-de-kosten-bij-splitsing-

van-erfpachtrechten-en-de-conversiekosten-van-erfpacht-naar-eigendom-2.htm 

43. Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 (15/2012) (1/2009)  

Besluit genomen op 20 december 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 254100 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-leerlingenvervoer-gemeente-Den-Haag-2013-12013-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-leerlingenvervoer-gemeente-Den-Haag-2013-12013-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verhoging-tarieven-zeehaven-2.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verhoging-tarieven-zeehaven-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verhoging-tarieven-zeehaven-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-canonpercentage-voor-het-jaar-2013-alsmede-de-jaarlijks-verschuldigde-beheerkosten-de-afkoopsom-beheerkosten-de-bijdrage-in-de-kosten-bij-splitsing-van-erfpachtrechten-en-de-conversiekosten-van-erfpacht-naar-eigendom-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-canonpercentage-voor-het-jaar-2013-alsmede-de-jaarlijks-verschuldigde-beheerkosten-de-afkoopsom-beheerkosten-de-bijdrage-in-de-kosten-bij-splitsing-van-erfpachtrechten-en-de-conversiekosten-van-erfpacht-naar-eigendom-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-canonpercentage-voor-het-jaar-2013-alsmede-de-jaarlijks-verschuldigde-beheerkosten-de-afkoopsom-beheerkosten-de-bijdrage-in-de-kosten-bij-splitsing-van-erfpachtrechten-en-de-conversiekosten-van-erfpacht-naar-eigendom-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-canonpercentage-voor-het-jaar-2013-alsmede-de-jaarlijks-verschuldigde-beheerkosten-de-afkoopsom-beheerkosten-de-bijdrage-in-de-kosten-bij-splitsing-van-erfpachtrechten-en-de-conversiekosten-van-erfpacht-naar-eigendom-2.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-canonpercentage-voor-het-jaar-2013-alsmede-de-jaarlijks-verschuldigde-beheerkosten-de-afkoopsom-beheerkosten-de-bijdrage-in-de-kosten-bij-splitsing-van-erfpachtrechten-en-de-conversiekosten-van-erfpacht-naar-eigendom-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-canonpercentage-voor-het-jaar-2013-alsmede-de-jaarlijks-verschuldigde-beheerkosten-de-afkoopsom-beheerkosten-de-bijdrage-in-de-kosten-bij-splitsing-van-erfpachtrechten-en-de-conversiekosten-van-erfpacht-naar-eigendom-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-canonpercentage-voor-het-jaar-2013-alsmede-de-jaarlijks-verschuldigde-beheerkosten-de-afkoopsom-beheerkosten-de-bijdrage-in-de-kosten-bij-splitsing-van-erfpachtrechten-en-de-conversiekosten-van-erfpacht-naar-eigendom-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-canonpercentage-voor-het-jaar-2013-alsmede-de-jaarlijks-verschuldigde-beheerkosten-de-afkoopsom-beheerkosten-de-bijdrage-in-de-kosten-bij-splitsing-van-erfpachtrechten-en-de-conversiekosten-van-erfpacht-naar-eigendom-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Reintegratieverordening-Wet-werk-en-bijstand-2013-152012-12009.htm


www.overheid.nl. Door inwerking treding van deze verordening en Verordening 

maatregelen, fraude en verrekenen bestuurlijke boete inkomensvoorzieningen 

2013 komen de Maatregelverordening Inkomensvoorzieningen (2/2004), de 

Verordening fraudebeleid (14/2004), de Re-integratieverordening Wet werk en 

bijstand 2010 (14/2010), de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 

(12/2004) en de Verordening persoonsgebonden budget opvang kinderen 

nieuwkomers, oudkomers en PaVEM-vrouwen (3/2005) te vervallen 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Reintegratie

verordening-Wet-werk-en-bijstand-2013-152012-12009.htm 

44. Opheffen compensatieregeling verklaring omtrent het gedrag 

sportverenigingen en scoutinggroepen  

Besluit genomen op 18 december 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 255712 

met ingang van 27 december 2012. De volledige tekst van de regeling is op 

www.overheid.nl niet beschikbaar 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Opheffen-

compensatieregeling-verklaring-omtrent-het-gedrag-sportverenigingen-en-

scoutinggroepen-1.htm 

45. Indexering normbedragen en vaststelling regeling en individuele 

voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 

2013  

Besluit genomen op 18 december 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 255713 

met ingang van 27 december 2012. De gehele regeling (tot 2012) kan worden 

gevonden op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Indexering-
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normbedragen-en-vaststelling-regeling-en-individuele-voorzieningen-voor-

maatschappelijke-ondersteuning-gemeente-Den-Haag-2013-1.htm 

46. Verordening financieel beheer en beleid gemeente Den Haag (13/2010)  

Besluit genomen op 20 december 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 254460 

met ingang van 20 december 2012. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-financieel-beheer-en-beleid-gemeente-Den-Haag-132010-1.htm 

47. Vaststellen Uitvoeringsregeling Rechten Markten Den Haag 2013  

Besluit genomen op 4 december 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 254982 

met ingang van 13 december 2012. De volledige tekst van de regeling is op 

www.overheid.nl niet beschikbaar 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststellen-

Uitvoeringsregeling-Rechten-Markten-Den-Haag-2013-3.htm 

48. Verordening parkeerbelastingen 2008  

Besluit genomen op 22 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 252442 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-parkeerbelastingen-2008-1.htm 
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49. Vaststelling Uitvoeringsregeling Algemene Legesverordening 2013  

Besluit genomen op 4 december 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 254981 

met ingang van 13 december 2012. De volledige tekst van de regeling is op 

www.overheid.nl niet beschikbaar 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-

Uitvoeringsregeling-Algemene-Legesverordening-2013-2.htm 

50. Verordening rioolheffing 2009  

Besluit genomen op 22 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 252443 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-rioolheffing-2009-1.htm 

51. Verordening rechten markten Den Haag 2013  

Besluit genomen op 22 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 252446 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl. Door inwerkingtreding van bovengenoemde verordening wordt 

per 1 januari 2013 de Verordening Marktgelden 2008 (7/2007) ingetrokken 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-rechten-markten-Den-Haag-2013-1.htm 

52. Verordening binnenhavenbelasting  

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-Uitvoeringsregeling-Algemene-Legesverordening-2013-2.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-Uitvoeringsregeling-Algemene-Legesverordening-2013-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-Uitvoeringsregeling-Algemene-Legesverordening-2013-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-rioolheffing-2009-1.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-rioolheffing-2009-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-rioolheffing-2009-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-rechten-markten-Den-Haag-2013-1.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-rechten-markten-Den-Haag-2013-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-rechten-markten-Den-Haag-2013-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-binnenhavenbelasting.htm


Besluit genomen op 22 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 252439 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-binnenhavenbelasting.htm 

53. Vaststelling bekostigingsplafond, Programma onderwijshuisvesting 2013, 

Overzicht 2013 en Programma bouwvoorbereiding 2013  

Besluit genomen op 11 december 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 255231 

met ingang van 20 december 2012. De volledige tekst van de regeling is op 

www.overheid.nl niet beschikbaar 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-

bekostigingsplafond-Programma-onderwijshuisvesting-2013-Overzicht-2013-en-

Programma-bouwvoorbereiding-2013-2.htm 

54. Vaststellen Uitvoeringsregeling Legesverordening Omgevingsvergunning 

2013  

Besluit genomen op 4 december 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 254762 

met ingang van 13 december 2012. De volledige tekst van de regeling is op 

www.overheid.nl niet beschikbaar 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststellen-

Uitvoeringsregeling-Legesverordening-Omgevingsvergunning-2013-1.htm 

55. Haagse 5% regeling  

Besluit genomen op 11 december 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 255197 
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met ingang van 20 december 2012. De volledige tekst van de regeling is op 

www.overheid.nl niet beschikbaar 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Haagse-5-

regeling-2.htm 

56. Verordening begraafrechten 2008  

Besluit genomen op 22 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 252438 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-begraafrechten-2008-2.htm 

57. Algemene Legesverordening 2013  

Besluit genomen op 22 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 252441 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl. Door inwerkingtreding van bovengenoemde verordening wordt 

per 1 januari 2013 de Legesverordening 2008 (22/2007) ingetrokken 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Algemene-

Legesverordening-2013-4.htm 

58. Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2008  

Besluit genomen op 22 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 252447 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 
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Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Kwijtscheldi

ngsregeling-gemeentelijke-belastingen-2008.htm 

59. Verordening precariobelasting en gebruiksretributies 2008  

Besluit genomen op 22 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 252445 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-precariobelasting-en-gebruiksretributies-2008-1.htm 

60. Verordening Beheersregels Grondexploitaties 2012 gemeente Den Haag 

(8/2012)  

Besluit genomen op 1 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 251905 

met ingang van 1 november 2012. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl. Door inwerking van deze verordening wordt de Verordening 

Beheersregels Grond- en Ontwikkelingsbedrijf 2011, gemeente Den Haag 

ingetrokken (2/2011) 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-Beheersregels-Grondexploitaties-2012-gemeente-Den-Haag-82012-1.htm 

61. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2008  

Besluit genomen op 22 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 253471 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Kwijtscheldingsregeling-gemeentelijke-belastingen-2008.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Kwijtscheldingsregeling-gemeentelijke-belastingen-2008.htm
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Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-onroerendezaakbelastingen-2008-1.htm 

62. Verordening elektronische kennisgevingen gemeente Den Haag (10/2012)  

Besluit genomen op 8 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 252985 

met ingang van 6 december 2012. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-elektronische-kennisgevingen-gemeente-Den-Haag-102012-1.htm 

63. Vaststelling Bankreglement gemeente Den Haag 2013  

Besluit genomen op 27 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 254461 

met ingang van 6 december 2012. De volledige tekst van de regeling is op 

www.overheid.nl niet beschikbaar 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Vaststelling-

Bankreglement-gemeente-Den-Haag-2013-2.htm 

64. Subsidieregeling semiopenbare oplaadpunten elektrisch vervoer  

Besluit genomen 22 april 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 271923 met 

ingang van 24 april 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Subsidierege

ling-semiopenbare-oplaadpunten-elektrisch-vervoer-3.htm 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-onroerendezaakbelastingen-2008-1.htm
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http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Subsidieregeling-semiopenbare-oplaadpunten-elektrisch-vervoer-3.htm


65. Legesverordening omgevingsvergunning 2013  

Besluit genomen op 22 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 252440 

met ingang van 1 januari 2013. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Legesverord

ening-omgevingsvergunning-2013-2.htm 

66. Aanpassing tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2013  

Besluit genomen op 27 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 254458 

met ingang van 6 december 2012. De volledige tekst van de regeling is niet 

beschikbaar op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Aanpassing-

tarieven-gemeentelijke-sportaccommodaties-2013-2.htm 

67. Subsidieregeling Impuls Buurthuis van de Toekomst  

Besluit genomen 1 april 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 271241 met 

ingang van 3 april 2014. De volledige tekst van de regeling is niet beschikbaar op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Subsidierege

ling-Impuls-Buurthuis-van-de-Toekomst-4.htm 

68. Naamgeving delen openbare ruimte (straten, pleinen e.d.): Intrekkingsbesluit 

naamgeving openbare ruimte 2013  
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http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Intrekkingsbesluit-naamgeving-openbare-ruimte-2013.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Intrekkingsbesluit-naamgeving-openbare-ruimte-2013.htm


Besluit genomen 17 december 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 268820 met 

ingang van 24 december 2013. De volledige tekst van de regeling is niet 

beschikbaar op www.denhaag.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving

-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Intrekkingsbesluit-naamgeving-

openbare-ruimte-2013.htm 

69. Naamgeving delen openbare ruimte (straten, pleinen, e.d.): verlenging 

Nectarinestraat, Kakistraat, Guavestraat en Piet Vinkplantsoen (Loosduinen)  

Besluit genomen 15 oktober 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 265938 met 

ingang van 24 oktober 2013. De volledige tekst van de regeling is niet beschikbaar 

op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving

-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-verlenging-Nectarinestraat-Kakistraat-

Guavestraat-en-Piet-Vinkplantsoen-Loosduinen-1.htm 

70. Intrekkingsbesluit Subsidieregeling Meeuwwerende maatregelen op daken 

2012 – 2014  

Besluit genomen 25 juni 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 260302 met 

ingang van 4 juli 2013. De volledige tekst van de regeling is niet beschikbaar op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Intrekkingsb

esluit-Subsidieregeling-Meeuwwerende-maatregelen-op-daken-2012-2014-1.htm 

71. Naamgeving delen openbare ruimte (straten, pleinen, e.d.): wijzigen 

bestaande loop Biancaland (Haagse Hout), Abdis Eustachiastraat (Escamp) 

http://www.denhaag.nl/
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http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-wijzigen-bestaande-loop-Biancaland-Haagse-Hout-Abdis-Eustachiastraat-Escamp-en-wijziging-onderschrift-Groot-Hertoginnelaan-Scheveningen-1.htm


en wijziging onderschrift Groot Hertoginnelaan (Scheveningen)  

Besluit genomen 5 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 266886 met 

ingang van 14 november 2013. De volledige tekst van de regeling is niet 

beschikbaar op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving

-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-wijzigen-bestaande-loop-Biancaland-

Haagse-Hout-Abdis-Eustachiastraat-Escamp-en-wijziging-onderschrift-Groot-

Hertoginnelaan-Scheveningen-1.htm 

72. Intrekken uitvoeringsvoorschriften subsidieverstrekking buurtbeheer met 

betrekking tot ontwikkelactiviteiten en integraal buurtbeheeractiviteiten (RIS 

141290_02-nov-2006)  

Besluit genomen op 13 november 2012. Terug te vinden op RIS-nummer 253782 

met ingang van 22 november 2012. De volledige tekst van de regeling is niet 

beschikbaar op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Intrekken-

uitvoeringsvoorschriften-subsidieverstrekking-buurtbeheer-met-betrekking-tot-

ontwikkelactiviteiten-en-integraal-buurtbeheeractiviteiten-RIS-

141290_02nov2006-1.htm 

73. Naamgeving delen openbare ruimte (straten, pleinen, e.d.): Cromvlietkade, 

Geestbrugweg, Geestbrugkade en Nassaukade (Leidschenveen-Ypenburg)  

Besluit genomen 8 april 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 271428 met 

ingang van 17 april 2014. De volledige tekst van de regeling is niet beschikbaar op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-wijzigen-bestaande-loop-Biancaland-Haagse-Hout-Abdis-Eustachiastraat-Escamp-en-wijziging-onderschrift-Groot-Hertoginnelaan-Scheveningen-1.htm
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http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Cromvlietkade-Geestbrugweg-Geestbrugkade-en-Nassaukade-LeidschenveenYpenburg-2.htm
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http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving

-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Cromvlietkade-Geestbrugweg-

Geestbrugkade-en-Nassaukade-LeidschenveenYpenburg-2.htm 

74. Gemeenschappelijke verordening nadeelcompensatie, 

planschadetegemoetkoming en schadevergoeding voor onrechtmatige 

handelingen bij het project Rotterdamsebaan (2/2014)  

Besluit genomen 26 maart 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 270664 met 

ingang van 27 maart 2014. De volledige tekst van de regeling is niet beschikbaar 

op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Gemeenscha

ppelijke-verordening-nadeelcompensatie-planschadetegemoetkoming-en-

schadevergoeding-voor-onrechtmatige-handelingen-bij-het-project-

Rotterdamsebaan-22014-1.htm 

75. Naamgeving delen openbare ruimte (straten, pleinen, e.d.): Arend 

Vijfvinkelplein en Hendrik van Noortstraat (Loosduinen) en Paul van 

Ostaijenstraat (Escamp)  

Besluit genomen 11 maart 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 270760 met 

ingang van 20 maart 2014. De volledige tekst van de regeling is niet beschikbaar 

op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving

-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Arend-Vijfvinkelplein-en-Hendrik-

van-Noortstraat-Loosduinen-en-Paul-van-Ostaijenstraat-Escamp-1.htm 

76. Verordening voorzieningen raadsleden 2013 (7/2013)  

Besluit genomen 20 februari 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 269983 met 

ingang van 1 maart 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Cromvlietkade-Geestbrugweg-Geestbrugkade-en-Nassaukade-LeidschenveenYpenburg-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Cromvlietkade-Geestbrugweg-Geestbrugkade-en-Nassaukade-LeidschenveenYpenburg-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Cromvlietkade-Geestbrugweg-Geestbrugkade-en-Nassaukade-LeidschenveenYpenburg-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Gemeenschappelijke-verordening-nadeelcompensatie-planschadetegemoetkoming-en-schadevergoeding-voor-onrechtmatige-handelingen-bij-het-project-Rotterdamsebaan-22014-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Gemeenschappelijke-verordening-nadeelcompensatie-planschadetegemoetkoming-en-schadevergoeding-voor-onrechtmatige-handelingen-bij-het-project-Rotterdamsebaan-22014-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Gemeenschappelijke-verordening-nadeelcompensatie-planschadetegemoetkoming-en-schadevergoeding-voor-onrechtmatige-handelingen-bij-het-project-Rotterdamsebaan-22014-1.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Gemeenschappelijke-verordening-nadeelcompensatie-planschadetegemoetkoming-en-schadevergoeding-voor-onrechtmatige-handelingen-bij-het-project-Rotterdamsebaan-22014-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Gemeenschappelijke-verordening-nadeelcompensatie-planschadetegemoetkoming-en-schadevergoeding-voor-onrechtmatige-handelingen-bij-het-project-Rotterdamsebaan-22014-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Gemeenschappelijke-verordening-nadeelcompensatie-planschadetegemoetkoming-en-schadevergoeding-voor-onrechtmatige-handelingen-bij-het-project-Rotterdamsebaan-22014-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Gemeenschappelijke-verordening-nadeelcompensatie-planschadetegemoetkoming-en-schadevergoeding-voor-onrechtmatige-handelingen-bij-het-project-Rotterdamsebaan-22014-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Arend-Vijfvinkelplein-en-Hendrik-van-Noortstraat-Loosduinen-en-Paul-van-Ostaijenstraat-Escamp-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Arend-Vijfvinkelplein-en-Hendrik-van-Noortstraat-Loosduinen-en-Paul-van-Ostaijenstraat-Escamp-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Arend-Vijfvinkelplein-en-Hendrik-van-Noortstraat-Loosduinen-en-Paul-van-Ostaijenstraat-Escamp-1.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Arend-Vijfvinkelplein-en-Hendrik-van-Noortstraat-Loosduinen-en-Paul-van-Ostaijenstraat-Escamp-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Arend-Vijfvinkelplein-en-Hendrik-van-Noortstraat-Loosduinen-en-Paul-van-Ostaijenstraat-Escamp-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Naamgeving-delen-openbare-ruimte-straten-pleinen-e.d.-Arend-Vijfvinkelplein-en-Hendrik-van-Noortstraat-Loosduinen-en-Paul-van-Ostaijenstraat-Escamp-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-voorzieningen-raadsleden-2013-72013-3.htm
http://www.overheid.nl/


Bekendmakingtype: voorbereidingsbesluit 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-voorzieningen-raadsleden-2013-72013-3.htm 

77. Besluit tot verlenging van de subsidieregeling demontage en vervanging 

personen- en bestelauto's  

Besluit genomen 28 maart 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 270922 met 

ingang van 20 maart 2014. De volledige tekst van de regeling is niet beschikbaar 

op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Besluit-tot-

verlenging-van-de-subsidieregeling-demontage-en-vervanging-personen-en-

bestelautos-2.htm 

78. Bouwverordening (3/1997)  

Besluit genomen 20 februari 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 258843 met 

ingang van 8 maart 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Bouwverord

ening-31997-1.htm 

79. Verordening op de heffing en invordering van leges (Algemene 

legesverordening 2013) (12/2012)  

Besluit genomen 20 februari 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 269963 met 

ingang van 9 maart 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-voorzieningen-raadsleden-2013-72013-3.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-voorzieningen-raadsleden-2013-72013-3.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Besluit-tot-verlenging-van-de-subsidieregeling-demontage-en-vervanging-personen-en-bestelautos-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Besluit-tot-verlenging-van-de-subsidieregeling-demontage-en-vervanging-personen-en-bestelautos-2.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Besluit-tot-verlenging-van-de-subsidieregeling-demontage-en-vervanging-personen-en-bestelautos-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Besluit-tot-verlenging-van-de-subsidieregeling-demontage-en-vervanging-personen-en-bestelautos-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Besluit-tot-verlenging-van-de-subsidieregeling-demontage-en-vervanging-personen-en-bestelautos-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Bouwverordening-31997-1.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Bouwverordening-31997-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Bouwverordening-31997-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-op-de-heffing-en-invordering-van-leges-Algemene-legesverordening-2013-122012-3.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-op-de-heffing-en-invordering-van-leges-Algemene-legesverordening-2013-122012-3.htm
http://www.overheid.nl/


Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening

-op-de-heffing-en-invordering-van-leges-Algemene-legesverordening-2013-

122012-3.htm 

80. Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 – zakelijk  

Besluit genomen 25 februari 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 270326 met 

ingang van 6 maart 2014. De volledige tekst van de regeling is niet beschikbaar op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Subsidierege

ling-zonnepanelen-voor-Haagse-daken-2014-zakelijk-2.htm 

81. Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 - particulier  

Besluit genomen 25 februari 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 270463 met 

ingang van 6 maart 2014. De volledige tekst van de regeling is niet beschikbaar op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Subsidierege

ling-zonnepanelen-voor-Haagse-daken-2014-particulier-2.htm 

82. Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 (1/2014)  

Besluit genomen 20 februari 2014. Terug te vinden op RIS-nummer 269133 met 

ingang van 1 juli 2014. Door inwerkingtreding van deze verordening wordt de 

Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking Den Haag (1/2005) ingetrokken. 

De regeling is nog niet in werking getreden en daarom nog niet beschikbaar op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-op-de-heffing-en-invordering-van-leges-Algemene-legesverordening-2013-122012-3.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-op-de-heffing-en-invordering-van-leges-Algemene-legesverordening-2013-122012-3.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verordening-op-de-heffing-en-invordering-van-leges-Algemene-legesverordening-2013-122012-3.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Subsidieregeling-zonnepanelen-voor-Haagse-daken-2014-zakelijk-2.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Subsidieregeling-zonnepanelen-voor-Haagse-daken-2014-zakelijk-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Subsidieregeling-zonnepanelen-voor-Haagse-daken-2014-zakelijk-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Subsidieregeling-zonnepanelen-voor-Haagse-daken-2014-particulier-2.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Subsidieregeling-zonnepanelen-voor-Haagse-daken-2014-particulier-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Subsidieregeling-zonnepanelen-voor-Haagse-daken-2014-particulier-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Algemene-subsidieverordening-Den-Haag-2014-12014-1.htm
http://www.overheid.nl/


Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Algemene-

subsidieverordening-Den-Haag-2014-12014-1.htm 

83. Verhoging tarieven Zeehaven 2014  

Besluit genomen 26 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 268526 met 

ingang van 5 december 2013. De volledige tekst van de regeling is niet 

beschikbaar op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verhoging-

tarieven-Zeehaven-2014-2.htm 

84. Besluit tot verhoging van het subsidiebudget en verlenging van de 

subsidieregeling demontage en vervanging personen- en bestelauto’s  

Besluit genomen 12 november 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 267458 met 

ingang van 28 november 2013. De volledige tekst van de regeling is niet 

beschikbaar op www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Besluit-tot-

verhoging-van-het-subsidiebudget-en-verlenging-van-de-subsidieregeling-

demontage-en-vervanging-personen-en-bestelautos-2.htm 

85. Monumentenverordening Den Haag 2010 (4/2010)  

Besluit genomen 19 december 2013. Terug te vinden op RIS-nummer 267403 met 

ingang van 1 februari 2014. De gehele regeling kan worden gevonden op 

www.overheid.nl 

Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Algemene-subsidieverordening-Den-Haag-2014-12014-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Algemene-subsidieverordening-Den-Haag-2014-12014-1.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verhoging-tarieven-Zeehaven-2014-2.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verhoging-tarieven-Zeehaven-2014-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Verhoging-tarieven-Zeehaven-2014-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Besluit-tot-verhoging-van-het-subsidiebudget-en-verlenging-van-de-subsidieregeling-demontage-en-vervanging-personen-en-bestelautos-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Besluit-tot-verhoging-van-het-subsidiebudget-en-verlenging-van-de-subsidieregeling-demontage-en-vervanging-personen-en-bestelautos-2.htm
http://www.overheid.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Besluit-tot-verhoging-van-het-subsidiebudget-en-verlenging-van-de-subsidieregeling-demontage-en-vervanging-personen-en-bestelautos-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Besluit-tot-verhoging-van-het-subsidiebudget-en-verlenging-van-de-subsidieregeling-demontage-en-vervanging-personen-en-bestelautos-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Besluit-tot-verhoging-van-het-subsidiebudget-en-verlenging-van-de-subsidieregeling-demontage-en-vervanging-personen-en-bestelautos-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Monumentenverordening-Den-Haag-2010-42010-1.htm
http://www.overheid.nl/


http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Monumente

nverordening-Den-Haag-2010-42010-1.htm 

86. Mercuriusweg ongenummerd  

het kappen van honderddertig diverse bomen (stamomtrek 41-349 cm) 

Mercuriusweg ongenummerd 

Bekendmakingtype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-19 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Mercuriusw

eg-ongenummerd-1.htm 

87. Bestemmingsplan Rotterdamsebaan  

De gemeenteraad heeft bij besluit van 17 oktober 2013 het bestemmingsplan 

Rotterdamsebaan gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit is zowel beroep als 

verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Daarnaast hebben Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland bij besluit van 26 november 2013 een aanwijzing 

gegeven. Ook tegen deze aanwijzing is zowel beroep als verzoek om voorlopige 

voorziening ingediend. Op 18 april 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan 

waarbij bij wijze van voorlopige voorziening is bepaald dat ter plaatse van de 

percelen Maanweg 20, 22 en 24 een autoreparatie- en servicebedrijf is toegestaan. 

Door deze uitspraak is het provinciale aanwijzingsbesluit en het bestemmingsplan 

Rotterdamsebaan op 18 april 2014 in werking getreden met uitzondering van 

artikel 5, lid 4 onder e: “keukens en badkamers” -en vanaf “Afwijking tot en met 

(REO)” en in artikel 1.96 onder b. “tuincentra”, onder c. “bouwmarkten” en onder 

d. “grootschalige” tot en met “detailhandel” zoals door het aanwijzingsbesluit is 

bepaald. Het bestemmingsplan Rotterdamsebaan wordt vanaf 22 mei 2014 ter 

inzage gelegd 

Bekendmakingtype: bestemmingsplan 

Uitgever: Gemeente 's-Gravenhage 

Locatie: 's-Gravenhage  

Publicatiedatum: 2014-05-20 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Bestemming

splan-Rotterdamsebaan-2.htm 

88. Bestemmingsplan Rivierenbuurt 2013  

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Monumentenverordening-Den-Haag-2010-42010-1.htm
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http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Bestemmingsplan-Rotterdamsebaan-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Bestemmingsplan-Rotterdamsebaan-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Bestemmingsplan-Rotterdamsebaan-2.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Bestemmingsplan-Rivierenbuurt-2013.htm


Vanaf 22 mei 2014 ligt ter inzage het bestemmingsplan Rivierenbuurt 2013, 

alsmede de daarop betrekking hebbende uitspraak van de Raad van State, d.d. 7 

mei 2014. Het beroep is gegrond verklaard. De Raad van State vernietigt het 

besluit van de raad van de gemeente Den Haag van 27 juni 2013, voor zover 

daarbij de zinsnede “of B” in artikel 18, lid 18.2, onder c, van de planregels is 

vastgesteld. Met inachtneming van deze uitspraak is het bestemmingsplan 

Rivierenbuurt 2013 ingaande 7 mei 2014 onherroepelijk geworden. De uitspraak 

en het bestemmingsplan zijn ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.denhaag.nl/bestemmingsplannen 
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collectie. Ook zorgen de overheden zelf voor het beheer en de actualisatie van de collectie die wordt 

getoond. In gevallen waarin zekerheid essentieel is, dient u de juistheid van de tekst te verifiëren in de 

officiële bronnen.  

 

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:  

http://www.denhaag.nl/disclaimer  
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