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Samenvatting:
Vanwege de jaarlijkse wijziging van de belasting- en legesverordeningen leggen wij u hier het
voorstel voor om de belasting- en legesverordeningen met bijbehorende tarieventabellen voor
2022 vast te stellen.
Op basis van de nota financieel beleid wordt voor de meeste tarieven een verhoging voorgesteld
op basis van de consumentenprijsindex over het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar van het
Centraal Bureau voor de Statistiek, berekend op 1,46%. De overige tarieven zijn vastgesteld op
basis van geldende regelgeving, de begroting 2022 en het beleid van kostendekkendheid van de
leges. Voor het overige worden enkele redactionele, tekstuele en technische wijzigingen
voorgesteld.
Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt om de volgende verordeningen met bijbehorende tarieventabellen vast te
stellen:
- Verordening afvalstoffenheffing 2022;
- Verordening rioolheffing 2022;
- Verordening toeristenbelasting 2022;
- Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 en de bijbehorende Tarieventabel lijkbezorgingsrechten
2022;
- Legesverordening 2022, de bijbehorende Tarieventabel leges 2022 en de tabel Tarieven niet in
belastingvorm 2022.
Inleiding/probleemstelling:
Jaarlijks stelt uw raad de belasting- en legesverordeningen vast voor het volgende jaar. Het beleid
van de gemeente Boekel is gericht op volledige kostendekking van de lasten van
afvalstoffenheffing, graf- en begrafenisrechten, rioolheffing, toeristenbelasting, leges en overige
tarieven/vergoedingen, die niet in belastingvorm zijn geregeld. Conform de begroting 2022 en het
beleid en onder verwijzing naar de voorjaarsnota 2021 leggen wij u hier voorstellen voor tot de
vaststelling van de Verordening afvalstoffenheffing 2022, de Verordening graf- en
begrafenisrechten 2022, de Verordening rioolheffing 2022, de Verordening toeristenbelasting
2022, Legesverordening 2022 en bijbehorende tabellen.
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Relatie met eerdere besluitvorming:
Het betreft hier het vaststellen van nieuwe belasting- en legesverordeningen voor 2022, onder
intrekking van de belasting- en legesverordeningen van 2021. Het vaststellen van leges is een
bevoegdheid van uw raad op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.
Beoogd resultaat:
Beoogd wordt om de belasting- en legesverordeningen voor 2022 vast te stellen, zodat in lijn met
de begroting 2022 leges in rekening kunnen worden gebracht in 2022.
Keuzemogelijkheden:
Niet van toepassing.
Argumenten:
Om in 2022 rechtsgeldig belastingaanslagen op te kunnen leggen, leges in rekening te brengen
en beide te innen dienen door uw raad de belasting- en legesverordeningen te worden
vastgesteld. Op basis van de nota financieel beleid en de begroting 2022 wordt voor de meeste
tarieven een verhoging voorgesteld op basis van de consumentenprijsindex over het gemiddelde
van de afgelopen vijf jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek, berekend op 1,46%. De
overige tarieven zijn vastgesteld op basis van geldende regelgeving, de begroting 2022 en het
beleid van kostendekkendheid van de leges. Daarnaast worden er enkele redactionele, tekstuele
en technische wijzigingen voorgesteld. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder per
verordening toegelicht.
Verordening afvalstoffenheffing
In de verordening afvalstoffenheffing worden geen bijzondere wijzigingen voorgesteld, behalve
een aanpassing van de tarieven op basis van de begroting 2022. Door gestegen prijzen voor wat
betreft de afvalinzameling, -verwerking en levering van inzamelmiddelen stijgt de
afvalstoffenheffing dit jaar. Van € 204,17 naar € 238,49. Dat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door
het aangaan van nieuwe contracten via een Europese aanbestedingsprocedure. De vergoedingen
zijn geactualiseerd naar de huidige marktprijzen hierdoor. Vooral de stijging van de inzamelkosten
aan huis en de verwerkingskosten voor GFT-afval veroorzaken de verhoging. Deze ontwikkeling
is verwoord in de op 28 september 2021 vastgestelde bestuursrapportage met meerjaren doorkijk.
Over de bestuursrapportage met meerjaren doorkijk bent u eerder geïnformeerd middels een
raadsinformatiebrief. De hoogte van de afvalstoffenheffing is bepaald op basis van voorspelde
kosten uit de meerjaren doorkijk en het voorspelde aantal woningen in de gemeente Boekel in
2022.
Verordening rioolheffing
In de verordening rioolheffing wordt voorgesteld de tarieven conform de begroting 2022 te
wijzigen. Daarnaast wordt voorgesteld om artikel 1 te wijzigen. Dit artikel ziet op de
begripsomschrijving. Voorgesteld wordt om de huidige leden e en f (Horeca en Horeca/Sport) te
laten vervallen, aangezien deze begrippen verder niet meer voorkomen in de verordening.
Verordening toeristenbelasting
In de verordening toeristenbelasting worden geen bijzondere wijzigingen voorgesteld. Uiteraard
zijn wel de tarieven aangepast op basis van de begroting 2022.
Verordening lijkbezorgingsrechten en Tarieventabel lijkbezorgingsrechten
Voorgesteld wordt om de titel van de wat nu de Verordening graf- en begrafenisrechten heet, in
2022 te wijzigen naar de Verordening lijkbezorgingsrechten Boekel 2022. De tarieven in de
bijbehorende tabel zijn namelijk breder dan alleen grafrechten.
In de Verordening lijkbezorgingsrechten worden in artikel 1 enkele wijzigingen voorgesteld, met
betrekking tot de begrippen. Enkele begrippen komen niet meer voor in de verordening en daarom
wordt voorgesteld om die te verwijderen, waardoor de resterende begrippen opnieuw geletterd
worden. Daarnaast wordt voorgesteld het begrip verstrooiingsveld te wijzigen naar
verstrooiingsplaats, omdat dit in de praktijk wordt gebruikt. Daarnaast worden enkele andere
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technische en inhoudelijke wijzigingen voorgesteld, die terug te vinden zijn in bijlage 10. Het gaat
om de volgende:
- Artikel 1. Voorgesteld wordt om in het huidige sub f, sub e in het voorgestelde besluit, de
definitie voor een particulier kindergraf te wijzigen. In de huidige verordening is dit een graf
voor kinderen tot 10 jaar. Voorgesteld wordt om dit te verhogen naar 12 jaar. In de
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Boekel wordt in artikel 14
lid 1 bepaald dat er voor kinderen tot 12 jaar een afzonderlijk gedeelte op de begraafplaats
wordt aangewezen. Door de voorgestelde wijziging wordt de leeftijd voor een kindergraf
gelijk getrokken en zijn de grafrechten op dit gedeelte van de begraafplaats gelijk.
- Artikel 7. Voorgesteld wordt om een nieuw artikel 7 toe te voegen, waardoor het huidige
artikel 7 en de daarop volgende artikelen allemaal vernummerd worden. Het voorgestelde
artikel 7 bepaalt wanneer de belastingschuld ontstaat. Omdat de lijkbezorgingsrechten ook
voor langere perioden verschuldigd kunnen zijn, schept dit duidelijkheid: de rechten zijn bij
aanvang verschuldigd.
- Artikel 8. Dit is in de huidige verordening artikel 7. De termijn van betaling was vastgesteld
op een maand. Echter, daarmee verschilt de betaaltermijn per maand. Daarom wordt
voorgesteld om de termijn vast te stellen op 28 dagen, zodat deze, onafhankelijk van de
maand waarin de belastingplicht ontstaat, voor iedereen gelijk is. Bovendien wordt hier
duidelijk gemaakt dat artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en de Algemene
termijnenwet niet van toepassing zijn op de termijnen van betaling. Zonder deze
bepalingen zouden deze twee wetten van toepassing zijn en zouden de termijnen van
betaling langer zijn.
In de Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2022 worden enkele redactionele en tekstuele
wijzigingen voorgesteld, waaronder het verplaatsen van onderdeel 4.4 naar onderdeel 3.5 en het
opsplitsen van de onderdelen 2.3 en 3.3 in ieder twee onderdelen. Deze laatste twee wijzigingen
zijn terug te vinden in bijlage 10 en hebben te maken met de leesbaarheid en de vindbaarheid van
een tarief.
Daarnaast wordt voorgesteld om de tarieven te wijzigen conform de consumentenprijsindexatie
van 1,46%, naast een extra verhoging van 5%, conform de begroting 2022. In totaal gaat het dan
om een verhoging van 6,46%. In bijlage 11 staat de tarieventabel lijkbezorgingsrechten met de
tarieven van de laatste paar jaren.Bovendien worden er enkele technische en inhoudelijke
wijzigingen voorgesteld. Ook deze zijn terug te vinden in bijlage 10. De belangrijkste wijzigingen
zijn de volgende:
- Onderdeel 1.2. Voorgesteld wordt om dit onderdeel te verwijderen, omdat er geen
particulier urnengraf meer wordt uitgegeven. Wel is er nog de mogelijkheid om een urn of
asbus te plaatsen of bij te zetten, waarvoor in hoofdstuk 3 het tarief wordt vastgesteld. Dit
voorstel wijkt af van de begroting 2022, omdat daar voor dit onderdeel nog een post is
opgevoerd. Echter, aangezien dit graf niet meer wordt uitgegeven, heeft dit geen gevolgen
voor de daadwerkelijke inkomsten.
- Onderdeel 1.5. Voorgesteld wordt om dit onderdeel te verwijderen. In de
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Boekel staat in artikel 15 lid
5 dat een particulier graf pas twee jaar voor het verstrijken van de termijn verlengd kan
worden. De optie van onderdeel 1.5 is daarom in strijd met de beheersverordening. Indien
uw raad deze optie toch zou willen, dient de beheersverordening aangepast te worden,
zodat onderdeel 1.5 opnieuw toegevoegd zou kunnen worden.
- Onderdeel 2.1 en 2.2. In lijn met de voorgesteld wijziging van artikel 1 van de verordening
en de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Boekel wordt
voorgesteld om ook ook hier de leeftijd te wijzigen naar 12 jaar, zodat het verschil in tarief
voor begraven gelijk is voor alle particuliere kindergraven.
- Onderdeel 3.1 en 3.2. Voorgesteld wordt om deze twee onderdelen samen te voegen.
Voor het bijzetten of plaatsen van urnen wordt ongeacht de leeftijd hetzelfde tarief in
rekening gebracht. Er is dus geen reden om twee tarieven te hanteren op basis van
leeftijd.
- Hoofdstuk 4. Voorgesteld wordt om, in afwijking van de begroting 2022, in onderdeel 4.1
het opgraven van een stoffelijk overschot te verwijderen, een nieuw onderdeel 4.2 en 4.3
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-

in te voegen, waarbij de kosten voor het opgraven en/of herbegraven van een stoffelijk
overschot worden gebaseerd op de offerte van het bedrijf dat de opgraving en
herbegraving uitvoert, en het huidige onderdeel 4.3 door te schuiven naar 4.5. De
begroting 2022 gaat nog uit van een vast bedrag, zoals in de huidige tabel, maar de reden
dat deze wijziging toch wordt voorgesteld, is dat voor het opgraven en herbegraven een
specialistisch bedrijf wordt ingeschakeld, die de kosten aan de gemeente doorberekend.
De kosten zijn afhankelijk van hoe oud het graf is en of er een beenderenkistje nodig is.
Daarnaast worden er in sommige gevallen ook nog transportkosten in rekening gebracht.
De daadwerkelijke kosten kunnen dan ook heel erg verschillen en zijn in de meeste
gevallen aanzienlijk hoger dan het tarief in de huidige tabel. Door de daadwerkelijke
kosten, die het bedrijf in rekening brengt, door te berekenen aan de verzoeker, hoeft er
geen gemiddelde te worden vastgesteld, zodat de verzoekers met lage kosten geen hoger
tarief hoeven te betalen dan nodig is, maar het tarief wel meer in lijn is met het beleid van
kostendekkendheid.
Onderdeel 5.2. Voorgesteld wordt om onder het tarief voor het plaatsen van stoffelijke
resten in het verzamelgraf op de begraafplaats in Venhorst niet tevens het plaatsen van
een gedenkplaatje te laten vallen. Op deze manier kunnen nabestaanden zelf beslissen of
zij een gedenkplaatje willen. Voorheen zat het gedenkplaatje in het tarief van onderdeel
5.2 besloten. Daarom dient het tarief aangepast te worden indien dit voorstel wordt
aangenomen. Het bedrijf dat de begraafplaatsadministratie doet voor de gemeente brengt
een tarief van € 200,00 in rekening bij de gemeente voor het plaatsen in het verzamelgraf.
Daarom wordt voorgesteld om dit tarief vast te stellen voor onderdeel 5.2.

Legesverordening, Tarieventabel leges en tabel Tarieven niet in belastingvorm
In de Legesverordening 2022 worden enkele redactionele en tekstuele wijzigingen voorgesteld,
zoals de opmaak van artikel 1. Daarnaast worden enkele technische wijzigingen voorgesteld. De
belangrijkste hiervan zijn de volgende wijzigingen, die terug te vinden zijn in bijlage 13:
- Artikel 7. Hier wordt duidelijk gemaakt dat artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990
en de Algemene termijnenwet niet van toepassing zijn op de termijnen van betaling.
Zonder deze bepalingen zouden deze twee wetten van toepassing zijn en zouden de
termijnen van betaling langer zijn.
- Artikel 10. Onder sub b wordt voorgesteld 1 en 2 te verwijderen. Hier wordt in de huidige
verordening geregeld dat het college onder bepaalde voorwaarden hoofdstuk 3 en 6 van
titel 1 van de tarieventabel mag wijzigen na een wetswijziging. Hoofdstuk 3 regelt de
kosten voor een rijbewijs, waarbij wordt verwezen naar het door het Rijk vastgesteld tarief
zonder het bedrag zelf te noemen. Bij een wetswijziging is het daarom niet nodig om
hoofdstuk 3 te wijzigen. Hoofdstuk 6 regelt inzage in persoonsgegevens op basis van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening legt geen tarieven vast,
waardoor het niet wenselijk is dat deze zonder tussenkomst van uw raad wordt gewijzigd
indien de verordening op dit punt zou worden gewijzigd.
- Artikel 12. Aan dit artikel is in het voorstel lid 4 toegevoegd dat regelt dat de norm NEN
2580, genoemd in de tarieventabel, door middel van terinzagelegging bekend wordt
gemaakt. Voorheen gebeurde dit door een afzonderlijk besluit van het college van
burgemeester en wethouders. Op deze manier is meteen duidelijk voor de burger waar
deze norm is in te zien, zonder dat deze een apart besluit hoeft op te zoeken.
In de tabel Tarieven niet in belastingvorm wordt voorgesteld om de tarieven met 1,46% te
verhogen, conform de consumentenprijsindexatie. In de Tarieventabel leges 2022 worden enkele
redactionele en tekstuele wijzigingen voorgesteld, naast een wijziging van de tarieven conform de
consumentenprijsindexatie van 1,46% en geldende regelgeving. Daarnaast worden er enkele
technische en inhoudelijke wijzigingen voorgesteld, waarvan de belangrijkste hieronder worden
toegelicht. Ook deze zijn terug te vinden in bijlage 13. Bovendien staat in bijlage 14 de
tarieventabel met de tarieven van voorgaande jaren.
Afschrift uit een moeilijk toegankelijk register
Voorgesteld wordt om onderdeel 1.6.5 van de Tarieventabel leges te laten vervallen. Deze ziet op
een verzoek om inzage in persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening
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Gegevensbescherming (AVG). Er wordt geregeld dat bij een afschrift van gegevens in een
moeilijk toegankelijke registratie een hoger bedrag in rekening wordt gebracht. Het doel van de
AVG is juist om burgers het recht op inzage te geven. Door voor moeilijk toegankelijke registers
een hoger tarief te vragen, wordt de drempel om inzage te vragen verhoogd. Bovendien is moeilijk
objectief vast te stellen wanneer een register moeilijk toegankelijk is en is voor de burger moeilijk
vooraf te bepalen of zijn persoonsgegevens in een dergelijk register staan.
Aanwijzen vaste trouwlocatie
Trouwen kan niet overal, maar slechts op plaatsen die als zodanig zijn aangewezen. Met het
aanwijzen zijn werkzaamheden gemoeid. Echter is er nog geen tarief vastgesteld voor het in
behandeling nemen van een verzoek een vaste trouwlocatie aan te wijzen. Daarom wordt
voorgesteld om hier een tarief voor vast te stellen.
Het (kostendekkend) tarief dat in rekening gebracht kan worden is gebaseerd op de rekentarieven
van 2021 en is als volgt opgebouwd:
Wie
beleidsmedewerker
burgerzaken
beleidsmedewerker
burgerzaken
beleidsmedewerker
burgerzaken
beleidsmedewerker
burgerzaken +
andere
medewerkers
Applicatiebeheerder
i-burgerzaken
Applicatiebeheerder
website
Totaal

Omschrijving
Beoordelen
verzoek
Bezoeken locatie +
maken afspraken
Administratie

Tijdsindicatie
1 uur

Bedrag
€ 97,00

1 uur

€ 97,00

1 uur

€ 97,00

Instructie + uitleg
intern

1 uur

€ 97,00

Inrichten applicatie

1 uur

€ 85,00

Inrichten website

1 uur

€ 85,00
€ 558,00

Voorgesteld wordt om dit tarief, dat kostendekkend is, vast te stellen onder 1.1.5.3.
Gehandicaptenparkeerkaart
In de tarieventabel behorende bij de Legesverordening is het tarief voor het verkrijgen van een
gehandicaptenparkeerkaart (GPK) verhoogd conform de begroting 2022. De ‘Regeling
gehandicaptenparkeerkaart’ is een verplichte regeling met grondslag in de Wegenverkeerswet
1994. Artikel 2.1 van de regeling stelt: ‘Een gehandicaptenparkeerkaart wordt niet afgegeven
alvorens een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgehad met betrekking tot de handicap van de
aanvrager’.
Gemeenten brengen kosten in rekening voor:
a)
De aanvraag van een GPK
b)
De medische keuring
Om de leges voor een GPK in lijn te brengen met de daadwerkelijk door de gemeente gemaakte
kosten, heeft uw raad in 2019 reeds ingestemd met een stapsgewijze verhoging van de leges. Per
1 januari 2022 dienen de leges kostendekkend te zijn. Om die reden wordt voorgesteld om
hoofdstuk 19 van titel 1 te wijzigen.
De kosten van de administratieve handelingen voor het in behandeling nemen van de aanvraag
en het verstrekken van de GPK bedragen voor de gemeente, na indexatie en afronding, € 37,- in
2022. Voorgesteld wordt om deze bij iedere aanvraag in rekening te brengen, omdat deze kosten
in alle gevallen gemaakt worden. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 93,36 in
rekening te brengen indien er een medische keuring nodig is. Dit zijn de kosten voor een
standaard medische keuring.
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Vooroverleg in het kader van de fysieke leefomgeving
In hoofdstuk 2 van titel 2 worden tarieven vastgesteld voor vooroverleg of de beoordeling van
conceptaanvragen. Het huidige tarief onder 2.2.2, dat ziet op projecten in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en principeverzoeken in het kader van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro), bedraagt € 350,00. De daadwerkelijke gemiddelde kosten voor een
dergelijk vooroverleg zijn als volgt:
Wie
Beleidsmedewerker
Ruimtelijke Ordening
Beleidsmedewerker
Ruimtelijke Ordening
Beleidsmedewerker
Ruimtelijke Ordening
Totaal

Omschrijving
Toetsen beleid

Tijdsindicatie
1

Bedrag
€ 100,-

Beoordelen verzoek

2

€ 200,-

Verzoek in B&W
procedure brengen

2

€ 200,€ 500,-

Voorgesteld wordt om dit tarief van € 500,00 vast te stellen, zodat het tarief voor het vooroverleg,
in lijn met het beleid, kostendekkend is.
Bij een dergelijk vooroverleg komt het voor dat er extern advies gevraagd dient te worden, omdat
het voorgenomen project ziet op een monument. In dat geval worden er door Monumentenhuis
Brabant kosten in rekening gebracht, ondanks dat er nog geen aanvraag is. Indien er dan geen
aanvraag zou volgen, worden deze kosten wel bij de gemeente in rekening gebracht, maar is er
geen mogelijkheid meer om deze via de leges voor de vergunningen te verhalen bij de aanvrager.
De kosten voor extern advies bij het Monumentenhuis Brabant bedragen € 80,00 per uur.
Gemiddeld besteedt het Monumentenhuis Brabant vier uur aan een advies. De totale kosten voor
de gemeente bedragen dan € 320,00. Om die reden wordt voorgesteld om de kosten voor het
vooroverleg te verhogen met € 320,00 indien er advies wordt gevraagd bij het Monumentenhuis
Brabant in de fase van het vooroverleg.
De laatste voorgestelde wijziging in dit hoofdstuk ziet op overig vooroverleg. Er doen zich situaties
voor, waarbij er vanwege de complexiteit veel vooroverleg plaatsvindt over de ruimtelijkeordeningaspecten, maar die niet vallen onder de andere tarieven in dit hoofdstuk. Omdat dit door
de complexiteit wel veel tijd vraagt en daarmee personele capaciteit, wordt voorgesteld om voor
dergelijke soorten vooroverleg een tarief van € 100,00 per uur te vragen, zodra de medewerkers
hier minimaal vier uur mee bezig zijn. Op deze manier hoeven niet voor ieder overleg kosten in
rekening te worden gebracht, maar zodra de medewerkers een dagdeel of meer bezig zijn met
een vooroverleg voor een project, kunnen hier wel leges voor in rekening worden gebracht. Dit is
meer in lijn met het beleid van kostendekkendheid.
Leges voor projecten
Voor projecten is op dit moment in onderdeel 2.3 geregeld dat de leges de som zijn van de
verschillende tarieven uit hoofdstuk 3 en 4 van titel 2. Echter, de titel heeft meer hoofdstukken, die
samen het tarief bepalen voor een bepaalde aanvraag. Een voorbeeld hiervan is de vermindering
en teruggaaf in hoofdstuk 4. Om ervoor te zorgen dat hetzelfde tarief geldt voor de afzonderlijke
aanvragen in het kader van een project als voor een aanvraag, die geen onderdeel is van een
project, wordt voorgesteld om naar heel titel 2 te verwijzen in plaats van slechts hoofdstuk 3 en 4.
Advisering
In de onderdelen 2.3.1.3 en 2.3.1.4 van de huidige tarieventabel worden kosten in rekening
gebracht voor extern advies. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen noodzakelijk en
wenselijk advies, waarbij alleen bij wenselijk advies voor enkele adviezen ook een deel van de
administratie- en doorzendkosten worden doorberekend aan de aanvrager. Omdat er geen reden
is om voor wenselijk advies wel administratie- en doorzendkosten in rekening te brengen en voor
noodzakelijk advies niet, wordt voorgesteld om deze twee onderdelen samen te voegen en voor
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beide 100% van de advieskosten en 10% van de administratie- en doorzendkosten in rekening te
brengen.
Achteraf ingediende aanvraag
In de huidige legesverordening wordt voor een achteraf ingediende aanvraag in onderdeel 2.3.1.5
200% van de verschuldigde leges in rekening gebracht. Omdat de gebruikelijke leges reeds
kostendekkend zijn, is een bedrag van 200% ruim meer dan kostendekkend. Aangezien een
verhoging van leges in het geval van een achteraf ingediende aanvraag bedoeld is als financiële
prikkel om vooraf een aanvraag in te dienen, is een verhoging gerechtvaardigd. Echter, mag het
strafkarakter van de verhoging niet gaan overheersen. Daarom wordt voorgesteld om dit tarief te
verlagen naar 110%. De kosten voor de beoordeling van de vergunningaanvraag wijzigen
namelijk niet en dit tarief ziet niet op eventuele andere kosten, die niet direct in verband staan met
de dienst, zoals handhavingskosten. De verhoging is slechts bedoeld als prikkel om een aanvraag
vooraf in te dienen en deze dient daarom redelijk te zijn.
Herhaalde hersteltermijn
Bij aanvragen voor omgevingsvergunningen komt het regelmatig voor dat deze niet compleet zijn,
zelfs na het bieden van een hersteltermijn. Om de burger van dienst te zijn en te voorkomen dat
deze een nieuwe aanvraag moet doen, waarvoor opnieuw het volledige legesbedrag verschuldigd
is, wordt de aanvraag niet direct buiten behandeling gesteld, maar wordt nog een kans geboden
om de aanvraag compleet te maken. Dit leidt tot extra werk voor de vergunningverleners en de
Omgevingsdienst Nederland (ODN), wat kosten met zich mee brengt. Om de afhandeling van
aanvragen, conform het beleid, kostendekkend te maken, wordt voorgesteld om deze kosten in
rekening te brengen bij de aanvrager. Het gaat om de volgende kosten, die gemoeid zijn met het
bieden van een herhaalde hersteltermijn:
Wie
Vergunningverlener

Omschrijving
Extra overleg en
administratieve
handelingen t.b.v.
verwerken aanvulling en
uitzetten
adviesverzoek(en)

Tijdsindicatie
1,5

Totaal

Bedrag
€ 139,50

€ 139,50

Verder zijn de kosten afhankelijk van de categorie waarin een bouwwerk valt. Dit is afhankelijk
van de bouwkosten voor het te bouwen bouwwerk. Tevens zijn de kosten afhankelijk van de soort
toetsing. Als het gaat om onvoldoende gegevens dan gaat het om een extra
ontvankelijkheidstoetsing en bij aanvullingen betreffende aanpassing in stukken betreft het een
extra bouwbesluittoetsing. Hiervoor brengt de ODN de volgende bedragen in rekening bij de
gemeente:
Categorie
I (€ 0 - € 50.000)
II (€ 50.000 - € 100.000)
III (€ 100.000 - € 250.000)
IV (€ 250.000 - € 500.000)
> € 500.000

Ontvankelijkheid
€ 140
€ 170
€ 170
€ 200
Offerte

Bouwbesluit
€ 150
€ 200
€ 310
€ 385
Offerte

Veelal gaat het om bouwwerken vanaf € 100.000 en des te complexer de aanvraag des te vaker
een extra actie voor ODN kan voorkomen. Dus daarom wordt voorgesteld om te rekenen met een
gemiddelde uit categorie III en IV aan extra kosten, wat neerkomt op € 185,- voor een
ontvankelijkheidstoets en € 348,- voor een bouwbesluittoets. Het gemiddelde hiervan is € 266,50.
De gemiddelde totale kosten bedragen dan € 139,50 + € 266,50 = € 406,00. Omdat het hier
slechts om een inschatting van de kosten gaat, wordt voorgesteld om uit te gaan van een bedrag
van € 400,00. Daarom wordt voorgesteld om onderdeel 2.3.1.6 toe te voegen aan de
tarieventabel en voor een herhaalde hersteltermijn een bedrag van € 400,00 vast te stellen.
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Financiële gevolgen en dekking:
Door het in rekening kunnen brengen van de kostendekkende leges, worden de kosten die
gemoeid zijn met het verlenen van een dienst doorberekend aan de aanvrager. Er zijn daarom
geen financiële consequenties, omdat er geen opbrengt is, maar er zijn ook geen extra kosten.
Indien de voorgestelde belasting- en legesverordeningen niet worden aangenomen, zou dit ertoe
kunnen leiden dat de begroting niet meer sluitend is. Deze gaat namelijk uit van een indexatie van
1,46%.
Risico’s:
Indien de belasting- en legesverordeningen voor 2022 niet worden vastgesteld blijven de tarieven
van 2021 van toepassing. Dit is niet in lijn met de begroting voor 2022.
Communicatie:
Een verordening krijgt pas rechtskracht als deze is bekendgemaakt. Daarom zullen de
verordeningen bekendgemaakt worden in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.
Alle geldende verordeningen zijn daarnaast te vinden op www.overheid.nl onder lokale wet- en
regelgeving. Ook zal er een bericht in het Boekels weekblad worden geplaatst, zodra de
verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt zijn.
Daarnaast zullen er, zoals gebruikelijk, de nodige publicaties verschijnen op de gemeentepagina’s
en in het weekblad voordat de gemeentelijke aanslagen worden opgelegd. Bij de aanslagen wordt
een bijsluiter gevoegd, waarin op de diverse tarieven wordt ingegaan en waarin de bezwaar- en
kwijtscheldingsmogelijkheden worden aangegeven. Naast de formele bekendmaking en publicatie
in het weekblad wordt er tevens informatie verstrekt via de gemeentelijke website.
Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing.
Voorstel:
Voorgesteld wordt om de volgende verordeningen met bij behorende tarieventabellen vast te
stellen:
- Verordening afvalstoffenheffing 2022;
- Verordening rioolheffing 2022;
- Verordening toeristenbelasting 2022;
- Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 en de bijbehorende Tarieventabel lijkbezorgingsrechten
2022;
- Legesverordening 2022, de bijbehorende Tarieventabel leges 2022 en de tabel Tarieven niet in
belastingvorm 2022.
Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen ter inzage: -
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Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Concept Verordening afvalstoffenheffing 2022
2. Concept Verordening rioolheffing 2022
3. Concept Verordening toeristenbelasting 2022
4. Concept Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 met bijbehorende Tarieventabel
lijkbezorgingsrechten 2022
5. Concept Legesverordening 2022 met bijbehorende Tarieventabel leges 2022 en tabel Tarieven
niet in belastingvorm 2022
6. Verordening afvalstoffenheffing 2021
7. Verordening rioolheffing 2021
8 Verordening toeristenbelasting 2021
9 Verordening graf- en begrafenisrechten 2021 met Tarieventabel grafrecht 2021
10 Was/wordt-tabel Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
11. Legesverordening 2021 met bijbehorende Tarieventabel leges 2021 en tabel Tarieven niet in
belastingvorm 2021
12. Was/wordt-tabel Legesverordening 2022
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