Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 20 april 2017
Agendanummer:
Team: SPP
Zaaknr: 5858-2017
Onderwerp: Wijziging tarieventabel legesverordening 2017.

Aan de raad
Inleiding
Het college van B&W heeft op 14 februari 2017 het volgende besloten:
1. In te stemmen met het voorstel tot aanpassing van de legesverordening onderdeel kabels en
leidingen en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad en besluit, hiervoor wethouder De
Ruiter te mandateren.
Beslispunten
1. De Raad besluit vast te stellen de eerste wijziging van de Legesverordening 2017
(hoofdstuk 12), zoals hieronder is aangegeven:
Artikel I
Aan hoofdstuk 12 toevoegen onderstaande bepaling:
Artikel 1.12.4 uit de legesverordening, gaat dan als volgt luiden:
1.12.4

Het tarief genoemd onder 1.12.1 en 1.12.2 wordt
vermeerderd met een bedrag per strekkende meter
over de totaal bemeten sleuflengte, voor zover
buiten de bebouwde kom gelegen. Dit bedrag is als
volgt opgebouwd:
a.

tot 2.500 m1, per strekkende meter
sleuflengte

b.

€ 1,26

vanaf 2.500 m1 wordt een begroting
opgesteld van de kosten voor de te voeren
procedure. Deze kosten worden inclusief
onderbouwing, voorafgaand aan de
aanvraagbehandeling, schriftelijk
medegedeeld aan de aanvrager. Indien een
begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag
in behandeling genomen op de vijfde werkdag
na de dag waarop de begroting aan de
aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de
aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk
is ingetrokken.

Artikel II
De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten
die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing hebben voorgedaan.

Artikel III

Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum

van ingang van de heffing.
2. De datum van ingang van heffing is 1 juni 2017.

Artikel IV

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: eerste wijziging Legesverordening 2017.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
- De commissie Algemene zaken, financiën en vastgoed op 29 maart 2017.
- De Raad op 20 april 2017.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
- De commissie Economie en sport op 22 februari 2017.
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Niet van toepassing.
Beoogd effect
Aanleg van glasvezel in het buitengebied van Gemert-Bakel.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Argumenten
Naar aanleiding van de Machtigingsrichtlijn wordt kruissubsidiëring bij leges voor de
aanvraag van een gedoogbeschikking voor de aanleg van openbare elektronische
communicatienetwerken ingeperkt. Dit betekent dat de kostendekkendheid per heffing
dient plaats te vinden. De hoogte van de gemeentelijke telecomleges dient dus te zijn
gebaseerd op de daadwerkelijke onderliggende kosten. Leges voor de aanleg van
elektronische communicatienetwerken mogen niet meer dan een kostendekkend tarief
bedragen. Momenteel wordt naast een vast bedrag een opslag per meter sleuflengte
gehanteerd, hetgeen bij langere tracés buiten de bebouwde kom (buitengebied) inderdaad
onredelijk hoge legesheffingen tot gevolg heeft.
Kanttekeningen
Opgemerkt dient te worden dat deze aanpassing ook invloed heeft op overige kabel- en
leiding initiatieven, niet zijnde telecom, met een sleuflengte vanaf 2.500 m1 buiten de
bebouwde kom. Indien dit ooit aan de orde komt, zal in deze gevallen ook gewerkt gaan
worden met een begroting van de kosten van de te voeren procedure.
Deze aanpassing heeft geen invloed op reeds opgelegde leges. Indien in het verleden
geen beroep is aangetekend tegen de opgelegde leges, is het opleggen van de leges
onherroepelijk geworden en wordt daarmee geacht rechtmatig te zijn opgelegd.
Vervallen “oude” regelgeving
Niet van toepassing.
Financiën
Vergoeding Leges, degeneratie en toezicht:
In het concept convenant heeft Mabib een vergoeding voorgesteld van € 20,- per
aangesloten adres als vergoeding voor gemeentelijke leges, degeneratie en toezicht.
Overleg met Mabib heeft uitgewezen dat een vergoeding van ordegrootte € 37,50 per
aansluiting (home passed) voor Mabib ook bespreekbaar is. In bijgaand overzicht zijn de
vergoedingen per gemeenten weergegeven indien ingestemd wordt met dit voorstel > zie
bijlage 1.

Uitvoering
De datum van ingang van heffing is 1 juni 2017.
Bijlagen
1. Indicatie legesopbrengsten per gemeente.
Ter inzage gelegde stukken
Geen.
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