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Gevraagde beslissing
1. In te stemmen met de verordening op de heffing en invordering van leges 2016.
2. In te stemmen met de tarieventabel 2016 behorende bij de verordening op de heffing en
invordering van leges 2016.
3. In te stemmen met de intrekking van de verordening op de heffing en invordering van leges 2015.
4. In te stemmen met de intrekking van de tarieventabel 2015 behorende bij de verordening op de
heffing en invordering van leges 2015.
Samenvatting
Jaarlijks wordt de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel geactualiseerd en door de
raad vastgesteld. Vaststelling van de tarieventabel 2016 is nodig om in 2016 leges te mogen heffen.
De legesverordening is gebaseerd op de uitgangspunten van de kadernota 2015 en de begroting 2016.
In de kadernota 2015 is besloten om de huwelijksleges (extra opbrengst € 3.100) en de leges uittreksel
BRO te verhogen (extra opbrengst € 11.100). Het beleid binnen de gemeente wordt ongewijzigd
voortgezet. Dit betekent dat de gemeente streeft naar een kostendekkend legestarief.
Bij het bepalen van de hoogte van de tarieven onderscheiden we drie categorieën:
1.

Tarieven die door het Rijk gemaximeerd zijn;
Sommige tarieven zijn door het Rijk gemaximeerd. Deze hebben vooral betrekking op de leges
bij burgerzaken zoals reisdocumenten en rijbewijzen. Jaarlijks vindt aanpassing van deze
tarieven plaats vanuit het Rijk. De gemeente Lansingerland hanteert de maximum vastgestelde
tarieven bij de heffing van de leges.

2.

Tarieven waarvoor in het verleden is besloten tot niet kostendekkend zijn
De in het verleden niet kostendekkende tarieven betreffen vooral niet-wettelijke producten. Dit
geldt met name voor diverse kleine vergunningen. Daarnaast gelden vrijstellingen en/of beperkte
tarieven voor de aanvraag van vergunningen van goede doelen.

3.

Kostendekkende tarieven zijn berekend op basis van “uren keer tarief”
De overige tarieven zijn kostendekkend en berekend op basis van “uren keer tarief”, ze komen
tot stand door de geraamde urenbesteding te vermenigvuldigen met het uurtarief van de
betreffende afdeling. De benodigde uren en de uurtarieven worden jaarlijks bij de begroting
herijkt.

In de legesverordening 2016 is een aantal nieuwe leges opgenomen. Het gaat om de volgende leges:
Titel 1, artikel 1 Burgerlijke stand
Voor het annuleren van een huwelijk wordt met ingang van 2016 annuleringskosten in rekening gebracht.
Er is een onderscheid aangebracht in annuleren tot twee weken voor trouwdatum en het moment vanaf
twee weken tot aan de trouwdatum. Het gaat om respectievelijk € 70,00 en € 160,00. Dit is ter
compensatie van de administratieve handelingen.
Door de gemeente wordt uitstel tot begraven/verbranden van een overledene verleend indien dit niet
binnen de wettelijke termijn kan geschieden, hier werden nooit leges voor in rekening gebracht.
Aangezien het verstrekken van een dergelijk uitstel de nodige tijd vergt is hier een tarief voor
toegevoegd evenals bij omliggende gemeenten het geval is.
Titel 1, artikel 17 Kinderopvang
Voornemens leges te heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie
nemen van een kindercentrum, peuterspeelzaal, gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang.
Het tarief in de tarieventabel 2016 is gebaseerd op de feitelijke kosten die de gemeente maakt (externe
GGD kosten en 2,5 interne uren). Het heffen van leges op kinderopvang moet het aantal niet serieuze
aanvragen beperken.
Titel 2, artikel 9 Openstellingsvergunning
Er zijn twee nieuwe artikelen toegevoegd, namelijk de openstellingsvergunning en wijziging openstellingsvergunning voor de tunnel. De artikelen zijn toegevoegd om de kosten zoveel mogelijk bij de
gebruiker in rekening te brengen. Wij hebben hiervoor advies bij Deloitte ingewonnen. Het tarief is
gebaseerd op tarieven van andere gemeenten, zoals Amsterdam, Velsen, Hellendoorn, Nijverdal en
Haarlemmermeer.
Een gedetailleerd overzicht met alle wijzigingen ten opzichte van 2015 is opgenomen onder bijlage 4. De
financiële effecten van de wijzigingen in de legestarieven zijn reeds verwerkt in de begroting 2016-2019.
Financiële consequenties
In de begroting 2016 zijn de kosten, welke betrekking hebben op de leges, geraamd op € 3.182.650. De
kosten worden gedekt door een geraamde opbrengst van € 2.651.000. In totaal is de leges-begroting 83%
kostendekkend. Het verschil van € 531.650 wordt gedekt uit de algemene uitkering.
De huidige begrotingsbedragen zijn gebaseerd op de inzichten bij de kadernota 2015 en tijdens het
opstellen van de begroting 2016. Eventuele mutaties worden bij de voorjaarsnota aan u gepresenteerd.
Deloitte geeft aan dat de onderdekking op titel 1 gecompenseerd mag worden in titel 2. Hier is voor
echter maar voor € 100.000 gebruik van gemaakt.
Verdere procedure
Na besluitvorming door de raad zal worden gepubliceerd op website op de pagina Gemeenteblad en op
CVDR. Tevens zullen de stukken ter inzage worden gelegd bij de balies van het gemeentehuis in
Bergschenhoek en bij de spil in Bleiswijk. Komende maanden gaan we het meerjarig perspectief van de
bouwleges nader analyseren en bij de kadernota 2017 komen we met de uitkomsten.
Juridische aspecten
--Extern draagvlak/burgerparticipatie
---

Duurzaamheid
--Bijlagen
1. Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 (T15.15677)
2. Tarieventabel 2015 behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2016
(T15.15676)
3. Toelichting tarieven leges 2016 (T15.15679)
4. Overzicht wijzigingen ten opzichte van de verordening 2015 en de tarieventabel 2015 (T15.15678)

Toelichting
Inleiding
Zie samenvatting
Beoogd maatschappelijk effect
1.1
Jaarlijks worden er nieuwe legestarieven vastgesteld
In de nieuwe legestarieven worden de interne uurtarieven verwerkt en specifieke aanpassingen
om de hoogte van de leges aan te laten sluiten bij de gemaakte kosten voor de
vergunningverlening.
1.2

De verordening en de legestarieven worden vastgesteld voor 1 januari 2016
Door het raadsbesluit op 17 december 2015 te nemen kunnen de nieuwe legestarieven, met
inachtneming van de publicatietermijn, op 1 januari 2016 in werking treden.

De kernargumenten en kanttekeningen
Leges zijn in drie titels te onderscheiden:
Titel 1: Algemene dienstverlening
Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Uitgangspunt is dat iedere titel afzonderlijk maximaal kostendekkend is. De Hoge Raad heeft echter op
13 februari 2015 aanvullend geoordeeld dat titel 1 en 2 qua kostendekkendheid als geheel bezien mogen
worden. In bijgaande legesverordening is titel 1 onderdekkend (70% dekking) maar titel 2 meer dan
kostendekkend (107% dekking). Titel 1 en 2 tezamen zijn per saldo niet kostendekkend. De leges onder
titel 3 hebben een kostendekking van 13%.
De onderdekking op titel 1 en 3 wordt vooral veroorzaakt doordat sprake is wettelijk gemaximeerde
tarieven, beperkingen en vrijstellingen en tarieven waarvoor in het verleden bewust gekozen is om geen
kostendekkend tarief te hanteren. Dit betekent per saldo een onderdekking op alle titels tezamen van in
totaal € 531.650.
De opbrengsten in huwelijksleges zijn bij de Kadernota 2015 (bezuiniging nr. 2) verhoogd met € 11.100.
Om te komen tot een kostendekkend tarief zijn de huwelijksvormen in de tarieventabel aangepast en zijn
de tarieven extra verhoogd.
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De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
Overwegende dat
specifieke aanpassingen op de tarieven moeten worden toegepast om zoveel mogelijk te komen
tot een volledige kostendekkendheid van de leges.
Gelet op
artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van
13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de
Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011,440).
Besluit(en)
1. In te stemmen met de verordening op de heffing en invordering van leges 2016.
2. In te stemmen met de tarieventabel 2016 behorende bij de verordening op de heffing en
invordering van leges 2016.
3. In te stemmen met de intrekking van de verordening op de heffing en invordering van leges 2015.
4. In te stemmen met de intrekking van de tarieventabel 2015 behorende bij de verordening op de
heffing en invordering van leges 2015.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
van 17 december 2015,
de griffier,

de voorzitter,

drs. Marijke Walhout

drs. Pieter van de Stadt

