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Rol van de raad
Voordat leges kunnen worden geheven moet de verordening worden vastgesteld door de raad. In de Gemeentewet is
bepaald dat door gemeenten geen winst mag worden gemaakt bij de heffing van leges. De legestarieven moeten, met
andere woorden, zodanig zijn dat de geraamde opbrengsten niet hoger zijn dan de geraamde lasten. Om inzicht te houden
in de mate van kostendekkendheid van de Legesverordening, moet jaarlijks een kostenonderbouwing van de legestarieven
worden gemaakt.
Voor 2019 is besloten om de tarieven te indexeren met 2,4% voor zover er geen sprake is van wettelijke of maximale
tarieven.
De tekstuele wijzigingen in de verordening zijn in rood aangegeven.
Context van het raadsvoorstel
Doelstelling van de legesheffing is de vergoeding van gemeentelijke diensten.
Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
Via de tarieven realiseren van de geraamde opbrengsten.
Financiële / personele / juridische gevolgen?
Als de legesverordening niet tijdig wordt vastgesteld kunnen de tarieven niet per 1 jan. 2019 ingaan.
Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? In de Prorap wordt gerapporteerd over realisatie van de inkomsten.
Is er een tijdpad bijgevoegd? De verordening wordt behandeld in de commissie Middelen en in december vastgesteld
door de raad en treedt 1 jan. 2019 in werking.
Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage? Verordening op de heffing en invordering van leges en werken voor derden
gemeente Brunssum 2019.
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Aan de raad,
Voorstel/ambtelijk advies
De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2018/75 versie 2 ;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2018, afdeling Financiën en control;
gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;
Besluit:
1. De verordening op de heffing en invordering van leges en werken voor derden gemeente Brunssum 2019 versie 2 vast
te stellen;
2. De kostenonderbouwing voor de legestarieven 2018 vast te stellen.

3. Aanleiding
Voordat leges kunnen worden geheven moet de verordening worden vastgesteld door de raad. In de Gemeentewet is
bepaald dat door gemeenten geen winst mag worden gemaakt bij de heffing van leges. De legestarieven moeten, met
andere woorden, zodanig zijn dat de geraamde opbrengsten niet hoger zijn dan de geraamde lasten. Om inzicht te houden
in de mate van kostendekkendheid van de Legesverordening, moet jaarlijks een kostenonderbouwing van de legestarieven
worden gemaakt.
4. Probleemstelling
Als de legesverordening niet tijdig wordt vastgesteld kunnen de tarieven niet per 1 jan. 2019 ingaan.
5. Doelen / beoogd resultaat
a. wat willen we bereiken?
Doelstelling van legesheffing is de vergoeding van gemeentelijke diensten. Via dit voorstel wordt uw college
geïnformeerd over de geactualiseerde kostenonderbouwing (kosten en baten afkomstig uit de begroting 2019) en
kostendekkendheid van de legestarieven 2019.
b. wat gaan we ervoor doen? Na vaststelling door de raad de verordening uitvoeren.
- inschakeling Beter Buren is niet mogelijk.
- zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middelveld / bedrijfsleven bevorderen? Zelf initiatief
nemen.
c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt?
- indicator: realisatie begrotingsbedragen
- bron: In de Prorap wordt gerapporteerd over realisatie van de inkomsten.
6. Kaders
a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal)
De invorderingswet 1990 en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet.
Gemeentewet (artikel 229b)
Programmabegroting 2019
Model kostenonderbouwing leges Omgevingsvergunning van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
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Model kostenonderbouwing leges Algemene dienstverlening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(NVVB/VNG)
b. autonoom beleid / taken in medebewind? Autonoom beleid.
c. past het voorstel in de strategische visie?
- ja
- toelichting: Legesverordening is onderlegger voor te heffen leges in 2019.
d. relatie met programmabegroting?
- programma: Leges zijn in diverse programma's opgenomen als baten.
- beleidscluster/taakveld: diverse taakvelden
7. Argumenten / overwegingen
De leges zijn verhoogd met 2,4 % ten opzichte van 2018 voor zover er geen sprake is van wettelijke of maximale
tarieven. Zie ook onderdeel Beleid en tariefstelling op blz.71 van de programmabegroting 2019.
In de tekst van de legesverordening zijn de wijzigingen in rood aangegeven.
Belangrijke wijziging is het toevoegen van artikel 2.5.6 Duurzaamheidsparagraaf.
Gemeente Brunssum heeft samen met de regio beleid vastgesteld voor de energietransitie PALET.
Een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen uit PALET kan worden geleverd door het realiseren van
duurzaamheidsmaatregelen
bij bestaande gebouwen en nieuwbouw en bijv. door de bouw van zonneparken en windturbines.
In veel gevallen is hier een omgevingsvergunning voor nodig om te mogen bouwen danwel voor aanleggen of
planologisch strijdig gebruik.
De leges die de gemeente hiervoor heft werken kostenverhogend en kunnen een drempel vormen. Daarom is in de
legesverordening de mogelijkheid
opgenomen om teruggaaf van bepaalde leges te verlenen voor die gevallen waarin een omgevingsvergunning is verleend
en waarin na afronding van de activiteiten blijkt dat duurzaam is gebouwd of verbouwd. Bij het opstellen van art. 2.5.6.
van de legesverordening is gebruik gemaakt van de modelverordening van de VNG.
Een toelichting op de andere wijzigingen in de legesverordening staat in bijlage 857617.
De basis voor de kostenonderbouwing van de legestarieven zijn de cijfers uit de gemeentelijke begroting van 2019. Uit de
begroting zijn alle kosten gedestilleerd die door de gemeentelijke organisatie worden gemaakt voor het verlenen van een
vergunning of ontheffing waarvoor een tarief is opgenomen in de legesverordening én die juridisch gezien mogen worden
doorberekend aan de klant. Daarnaast zijn de in 2019 verwachte baten en legesinkomsten meegenomen.
De kostendekkendheid van de legestarieven 2019 op basis van de begroting 2019 is als volgt:
Titel I Algemene Dienstverlening
Kostendekkingspercentage 51,41 % (41,47 % in 2018)
Titel II Omgevingsvergunning
Kostendekkingspercentage 68,28 % (47,99 % in 2018)
Titel III Bijzondere Wetten en APV
Kostendekkingspercentage 11,84 % (9,62 % in 2018)
Het kostendekkingspercentage voor de gehele legesverordening in 2019 is: 54,77 % (41,74 % in 2018).
De kostenonderbouwingen van Titel I, II en III zijn als bijlagen bij dit voorstel opgenomen.
Als bijlage bij dit voorstel is tevens een tabel en grafiek opgenomen, waarin de kostendekkingspercentages van 2017 tot
nu zijn weergegeven. Daaruit blijkt dat de kostendekkendheid in 2017 en 2018 lager was dan in 2019. De
kostendekkendheid bedroeg 47,72 % in 2017 en 41,74 % in 2018. In 2019 is de kostendekkendheid gestegen naar 54,77
%.
8. Advies
1. De verordening op de heffing en invordering van leges en werken voor derden gemeente Brunssum 2019 versie 2 vast
te stellen;
2. De kostenonderbouwing voor de legestarieven 2019 vast te stellen.
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De verordening op de heffing en invordering van leges en werken voor derden gemeente Brunssum 2019 versie 2 vast te
stellen.
9. Aanpak / uitvoering
a. financiële gevolgen en dekking
- kosten: €
(incidenteel / structureel): geen, alleen baten
- dekking (product- / activiteitencode): leges staan verdeeld over diverse producten.
- restantbudget na aftrek kosten: €
- restantbudget voldoende om resterende verplichtingen te dekken: ja / nee
b. risico's?
- omschrijving risico ('s): financieel / anders t.w.: Het niet behalen van de gewenste opbrengsten.
- omschrijving beheermaatregelen: geen
- gevolgen voor weerstandsvermogen: geen
c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie: Na vaststelling en publicatie treedt de legesverordening 2019 in werking.
d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur)
Intern de afd. Publieksdiensten en afd. Financiën en control.
Extern de BsGW voor de dwangbevelen en bezwaarschriften.
e. communicatie intern en extern? Openbare bekendmaking door middel van Gemeenschappelijke Voorziening Officiële
Publicaties.
- advies / instemming / informatie OR: nee, onderwerp valt niet onder adviesrecht van de OR.
- persbericht: nee, bekendmaking via Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties.
- terinzagelegging: nee
- overig extern:
10. Bijlagen
1. Verordening op de heffing en invordering van leges en werken voor derden gemeente Brunssum 2019 versie 2
(registratienummer 857357)
2. Kostenonderbouwing legestarieven 2019 Titel I Algemene Dienstverlening (registratienummer 857497)
3. Kostenonderbouwing legestarieven 2019 Titel II Omgevingsvergunning (registratienummer 857500)
4. Kostenonderbouwing legestarieven 2019 Titel III Bijzondere wetten en APV (registratienummer 857501)
5.Tabel en grafiek Kostendekkendheid legesverordening 2017 - 2019 (registratienummer 857505)
6.Toelichting wijzigingen in legesverordening 2019 (registratienummer 857617)

Het college van burgemeester en wethouders,
wnd. burgemeester.
secretaris.
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Raadsbesluit Versie 2
Gemeenteblad nr.
: 2018/75
Afdeling
: Financiën en control
Registratiekenmerk : 853048

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2018/75 versie 2 ;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2018, afdeling Financiën en control;
gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;
Besluit:
1. De verordening op de heffing en invordering van leges en werken voor derden gemeente Brunssum 2019 versie 2 vast te
stellen;
2. De kostenonderbouwing voor de legestarieven 2018 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,
voorzitter.
griffier.
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