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Wijzigen Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 en
wijzigen Kwijtscheldingsregeling
In de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 zijn de tarieven
opgenomen die van toepassing zijn in 2019. Door een wijziging in de werkwijze
bij de beoordeling van principe-bouwplannen (het zogeheten voor-overleg) is een
wijziging van de Tarieventabel op dit onderdeel noodzakelijk om de
kostendekkendheid in stand te houden. In het kader van het minima-beleid wordt
voorgesteld kwijtschelding mogelijk te maken voor het betalen van leges voor het
aanvragen van een urgentieverklaring woonruimte en het aanvragen van een
Gehandicapten Parkeerkaart.
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Voorstel
1. de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 wijzigen conform ontwerpbesluit 2019052-A;
2. de Kwijtscheldingsregeling gemeente Nijkerk te wijzigen, door vaststelling van ontwerpbesluit
2019-052-B.
Toelichting:
Inleiding
Wijziging Tarieventabel
Op 1 juli 2019 wijzigen de werkzaamheden binnen het team Planvorming met het oogmerk zaken
(verzoeken, adviezen) efficiënter uit te voeren en het dienstverleningsconcept te verbeteren. De nieuwe
werkwijze sluit ook aan bij het 'nieuwe werken' dat met de komst van de Omgevingswet beoogd wordt.
De voorstellen hebben echter ook consequenties voor de legesverordening; daarom wordt dit voorstel
aan u voorgelegd.
In de praktijk is gebleken, dat de huidige vorm van vooroverleg voor het beoogde doel veel te zwaar is
geworden. De tijdsinvestering en de ambtelijke capaciteit staan niet meer in verhouding tot het doel van
het vooroverleg en de leges die er voor worden geïnd (en later worden verrekend) zijn niet
kostendekkend.
Het voorstel is het vooroverleg weer te gaan gebruiken waarvoor het ooit bedoeld was, namelijk het
uitvoeren van een eerste globale toets over de haalbaarheid van het verzoek door in een wekelijks
teamoverleg de ingekomen verzoeken te bespreken en te toetsen op de ruimtelijke en milieu hygiënische
aanvaardbaarheid.
Als deze eerste globale toets positief is, krijgt initiatiefnemer de opdracht een nader uitgewerkt plan in te
dienen dat vervolgens getoetst wordt op 'haalbaarheid'. In deze fase wordt het plan beoordeeld op de
ruimtelijke en milieu hygiënische aspecten (waaronder ook gezondheid en veiligheid). Deze
haalbaarheidstoets eindigt met een concreet besluit van uw college waarin vastgelegd wordt onder welke
voorwaarden er medewerking wordt verleend of waarom uiteindelijk aan het initiatief geen medewerking
wordt verleend.

De Tarieventabel wordt aan deze werkwijze aangepast, door het tarief voor de eerste globale toets te
verlagen en het tarief voor de volgende fase, de haalbaarheidstoets, te verhogen. Voor het indienen van
een concreet verzoek om vooroverleg wordt een gering legesbedrag in rekening gebracht. Het voorstel
voor dit bedrag is laag gehouden om geen drempel op te werpen voor het indienen van ideeën of
plannen en om het indienen van goede initiatieven uit de samenleving te stimuleren. Dit bedrag wordt
verrekend met de leges in de fase van de haalbaarheid. Deze legeskosten zijn verhoogd en meer in
balans gebracht met de kosten voor de feitelijk uit te voeren werkzaamheden in deze fase.
Wijzigen Kwijtscheldingsregeling
De legeskosten van een GehandicaptenParkeerKaart (GPK) en van een aanvraag voor een
woningurgentie is in het gemeentelijk minimabeleid omslachtig geregeld. De inwoner moet deze kosten
eerst aan de gemeente betalen en kan deze vervolgens (bij een laag inkomen) weer terug vragen via de
bijzondere bijstand. Deze zijn door voortschrijdend inzicht (integraal en inwonervriendelijk werken)
achterhaald.
Het is inwonervriendelijker en efficiënter om bij een aanvraag direct te beoordelen of er kwijtschelding in
verband met een laag inkomen mogelijk is en om deze dan direct te verlenen. Met het oog hierop wordt
voorgesteld om de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen te wijzigen.
Voor de hoogte van een laag inkomen zoeken we aansluiting bij de Regeling Meedoen:
- 110% van het toepasselijke bruto minimumloon voor een éénpersoonshuishouden;
- 130% van het toepasselijke bruto minimumloon voor een meerpersoonshuishouden.
Bijkomend voordeel hiervan is, dat meer inwoners extra geattendeerd worden op de regeling Meedoen.
Een kwijtscheldingsbepaling voor andere producten/diensten van de legesverordening is niet nodig,
omdat voor die kosten geen bijzondere bijstand mogelijk is, tenzij er heel specifieke bijzondere
omstandigheden aanwezig zijn. In dat geval is en blijft de bijzondere bijstand de aangewezen regeling.
Beoogd effect
Tarieventabel is kostendekkend; vereenvoudiging uitvoering minima-beleid.
Argumenten
1.

De Tarieventabel is kostendekkend ten aanzien van de gewijzigde werkwijze bij vooroverleggen.

2.

Er wordt op een eenvoudiger wijze uitvoering gegeven aan een onderdeel van het gemeentelijk
minima-beleid.

Financiële consequenties
De wijziging van de Tarieventabel leidt tot een betere kostendekkendheid; de financiële consequenties
van de wijziging van de kwijtscheldingsregeling zijn gering.
Communicatie
De informatie op de gemeentelijke website en op de website van GBLT zal worden aangepast.
Uitvoering
De raadsbesluiten worden bekendgemaakt door plaatsing in het gemeenteblad. De wijzigingen treden
vervolgens in werking.
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

de heer G. van Beek.

de heer mr. drs. G.D. Renkema.

