Notitie legessystematiek.
Tot nu toe werden de kosten per ontheffing gebaseerd op het aantal dagen dat de ontheffing
gold. In dat systeem betalen ondernemers voor een eenmalige ontheffing minder en de
ondernemers die voor veel avonden ontheffing vragen meer. De kosten werden als het ware
gemiddeld. Hiervoor was gekozen omdat een eenmalige ontheffing anders vrij prijzig uit zou
vallen.
De commissie geeft aan dat het stuk klaar is voor de raad mits de cijfers één week voor de
raadsvergadering bekend zijn. De commissie heeft aangegeven dat systematiek eigenlijk al
heel simpel is maar had nog vragen over de legesheffing. De commissie geeft de richting
mee dat de differentiatie in het tarief niet zoals nu gebaseerd moet zijn op welke dag, maar
op de termijn van aanvraag (jaar, kwartaal of per keer). Het college heeft toegezegd de
legessystematiek uit te zoeken en met de cijfers en een nieuw voorstel te komen.
Het college stelt de raad het volgende voor:
In 2016 als pilot af te wijken van de huidige legesverordening en systematiek en het
halfjaarlijkse of jaarlijks abonnement op een ontheffing met korting mogelijk te maken. Het
blijft mogelijk om aanvragen per keer aan te vragen. Wanneer per keer wordt aangevraagd
wordt geen korting toegepast.
Dit betekent een aanvraag voor een half jaar of een jaar. Omdat een dergelijk abonnement
een reductie in de kosten geeft, kan ook worden overgegaan op een korting. Daarnaast
wordt een gespreide betaling mogelijk gemaakt. Dit laatste kan binnen de huidige kaders en
hiervoor hoeft geen besluit genomen te worden.
Tenslotte wordt het tarief tussen een doordeweekse avond en een weekendavond gelijk
getrokken. Vrijwel alle ontheffingen (>95%) betreffen weekendavonden daarom wordt het
tarief € 20,90 per uur gehanteerd.
Argumenten
 Een eenmalige betaling tegen laag tarief voor ongeacht hoeveel ontheffingsuren is
ongewenst omdat dit een feitelijke uitbreiding van de sluitingstijden tot gevolg kan
hebben
 Het houden van een pilot geeft ons de ruimte om ervaring op te doen, ook met het
oog op de Peelsamenwerking en de wens om dit op termijn te gaan uniformiseren in
de regio.
 De horecabelangenvereniging is positief ten aanzien van dit voorstel.
 De gemeente komt tegemoet aan de behoefte van de horeca van lagere kosten en
van gespreide betaling.
Wat betaalt de ondernemer
Op jaarbasis
Eenmalig pilot
Elke week 1
avond
Elke week 2
avonden

20,90
1.086,80
2.173,60

Halfjaarlijks
abonnement
(20% korting)
869,44
(217,36)
1.738,88

Jaarlijks
abonnement
(25% korting)
815,10
(271,70)
1.630,20

