BIJLAGE 2. OVERZICHT WIJZIGINGEN LEGESVERORDENING

Cursief = wijzigingen n.a.v. het addendum
Titel 1 Algemene dienstverlening
1)

Artikel 1.1.5: Het tarief voor een trouwboekje bedroeg in 2015 €24,85. Deze leges zijn niet
kostendekkend. Er wordt voorgesteld het tarief te verhogen naar €28,80.

2)

Artikel 1.6.4.2: Dit artikel is nieuw toegevoegd in de verordening. In artikel 1.6.4.1 zijn de
legestarieven voor verstrekkingen op papier in het kader van de Wet Openbaar Bestuur
opgenomen. Vanaf heden kan de informatie indien gewenst ook per USB-stick worden
verstrekt. Hiervoor is een tarief van €12,30 opgenomen.

3)

Artikel 1.8.1: De tarieven voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag worden
verhoogd. Indien de VOG wordt aangevraagd bij de gemeente stijgt het tarief van €30,05 naar
€41,35. Indien de aanvraag digitaal wordt ingediend en behandeld wordt bij de rijksoverheid
rekent deze per verklaring €33,85 (was €24,55). Dit zijn landelijk vastgestelde tarieven door
het ministerie van Veiligheid en Justitie.

4)

Artikel 1.9.1.2 en 1.9.1.3: Per 18 juli jl. is de Wet hergebruik van overheidsinformatie in
werking getreden. Deze wet maakt het beschikbaar stellen van openbare overheidsinformatie
verplicht. Dat betekent dat zomaar verzocht kan worden om gemeentelijke informatie in een
open en machinaal leesbaar formaat en met metadata. Komt zo’n verzoek dan kost ons dat
dus tijd, capaciteit en geld. Vandaar dat wij u voorstellen een vergoeding te vragen voor de
behandeling van het verzoek om hergebruik van overheidsinformatie. Het oude artikel 1.9.1 is
hernoemd naar 1.9.1.1.

5)

Hoofdstuk 14 Ondergrondse infrastructuren: via collegebesluit nr. 12841 (Aanschaf softwareapplicatie procesmanagement kabels en leidingen) van 7 juli 2015 is besloten om softwareapplicatie MOOR aan te schaffen. Deze applicatie is volledig toerekenbaar aan de
werkzaamheden t.b.v. instemmingsbesluiten die wij geven aan de netbeheerders om te kunnen
en mogen graven binnen het grondgebied van de gemeente Uden. Via ditzelfde collegebesluit
is besloten om in het kader van de kostendekkendheid de legestarieven voor ondergrondse
infrastructuren te verhogen. Het vaste legestarief (artikel 1.14.1) wordt verhoogd van €350,00
naar €400,00. Het variabele legestarief (artikel 1.14.2) wordt verhoogd van €1,10 naar €1,20
per strekkende meter.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
6)

Tijdelijke woonunit artikel 2.2.1.1.3: Door veranderde wetgeving kunnen tijdelijke woonunits
bij een bouwterrein in een uitleggebied of uitbreidingslocatie inmiddels via de reguliere
procedure worden vergund waardoor geen uitgebreide procedures met inzagetermijnen meer
nodig zijn. Artikel 2.2.1.1.3. schrappen.

7)

Advies agrarische adviescommissie, artikel 2.2.1.2: De kosten van de adviescommissie worden
geïndexeerd. Derhalve dienen de leges verhoogd te worden van € 764 naar € 775 om
kostendekkend te zijn.

8)

Legalisatieleges: Voorgaande jaren zijn uitsluitend legalisatieleges geheven bij de activiteiten
bouwen en gebruik. Vanwege de eenduidigheid ook legalisatieleges heffen voor overige
activiteiten (aanlegactiviteiten, brandveiligheid, inrit, monument). Toevoegen artikelen 2.2.2.2,
2.2.5.4.4, 2.2.6.3 en 2.2.7.2. Het oude artikel 2.2.2 wordt hernoemd naar 2.2.2.1.

9)

Aanlegactiviteiten, artikel 2.2.2.1: Voor leges aanlegactiviteiten heeft in 2013 een
kostendekkendheidsonderzoek plaatsgevonden, waarna deze leges zijn verhoogd van € 63
(2013) naar € 2.839 (2014).

Inmiddels blijkt dat de reële kostprijs lastig vast te stellen is, vanwege de sporadische
aantallen en grote diversiteit aan activiteiten. Derhalve wordt voorgesteld om de kostprijs voor
deze leges te bepalen op basis van een benchmark met de ons omringende gemeenten
Landerd, Bernheze en Veghel.
Deze gemeenten hanteren de volgende tarieven:

Landerd: €243,00

Bernheze: €446,00

Veghel: €392,00
Op basis van deze tarieven wordt voorgesteld voor de gemeente Uden het gemiddelde tarief te
hanteren van €360,00.
10) Buitenplanse afwijking, artikelen 2.2.3.3, 2.2.4.3 en 2.5.1: Over de leges voor de buitenplanse
afwijking/wijziging van het bestemmingsplan is afgesproken deze trapsgewijs te verhogen
zodat deze gelijk komen te liggen met kosten die hiervoor in de anterieure overeenkomsten
worden gerekend. Daarom dienen de leges verhoogd te worden van € 6.000 naar € 8.500.
Vanwege een verlaging van het uurtarief van de ambtenaren zullen de planbegeleidingskosten
die door middel van een anterieure overeenkomst in rekening worden gebracht met ingang van
1 januari 2016 worden verlaagd naar € 9.350,--. De leges en het bedrag dat (in de anterieure
fase) aan planbegeleidingskosten in rekening worden gebracht, komen dus dichter bij elkaar te
liggen.
11) Beoordeling bodemrapport, artikel 2.2.11.1: Beoordeling van archeologische bodemrapporten
is uitbesteed aan het Monumentenhuis. De leges van € 461 zijn niet kostendekkend
(gemiddeld € 500). De leges worden derhalve verhoogd naar € 500.

