Marja Breeuwer
Van:
Verzonden:
Aan:

Bijlagen:

Griffie
vrijdag 4 december 2015 11:20
Alofs, E.; Asli Bolat (a.bolat@raad-uden.nl); Asseldonk van, Annemarie; Berg van
den, F.; Berg van den, R.; Bergen van, M.; Bozkurt (d.bozkurt@raad-uden.nl);
Deursen van, J.; Donzel, Rene van; Elsa Weijenberg; g.bus@raad-uden.nl; Gerald
Gnodde; Gerard Schonfeld; Griffie; Groot de, M.; Heeswijk van, G.; Henk Hellegers;
Hens, J.; Jetten, R.; John Timmers (j.timmers@raad-uden.nl); Kamp Anne Marie;
Kersten, Frank; Lanen van - Jong Uden (j.lanen@raad-uden.nl); Lankvelt van, F.;
Marja Breeuwer; n.berlee@raad-uden.nl; Ruud Geerders - GU (r.geerders@raaduden.nl); Schiffer, Karin; Somers W.; Sour, Ramona; Stan Willems (s.willems@raaduden.nl); t.daanen@raad-uden.nl; Ton Segers - SP (t.segers@raad-uden.nl);
Verbruggen (Jan); Vervoort, G.; Vroomen (t.vroomen@raad-uden.nl); Willems,
Jeroen; Zeegers, S.
Marja Breeuwer; Ben Tuithof; Henk Hellegers; Jeroen Smarius; Matthie van
Merwerode; Gerrit Overmans; Rene Peerenboom; Thijs Vonk; Claus van Heesch;
Sylvia Hessels; Tineke Kemperman; William Agelink
Legesverordening / leges aanlegvergunning (toezegging wethouder Peerenboom
om aanvullende informatie toe te sturen)
Kostprijsberekening WABO aanlegactiviteiten.xlsx; ATT00001.htm

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Gemarkeerd

Categorieën:

Raadsvergadering

CC:

Onderwerp:

Beste dames en heren,
Op verzoek van wethouder Peerenboom stuur ik onderstaande informatie naar jullie. Deze aanvullende
informatie heeft de wethouder toegezegd in de raadscommissie AZ van afgelopen woensdag.
Ik wens jullie allemaal een prettig weekend.

Met vriendelijke groet,
Gerald Gnodde
Gerald Gnodde | Raadsgriffier | Gemeente Uden | Markt 145 | Postbus 83, 5400 AB UDEN
T 14 0413| Gerald.Gnodde@uden.nl | werkdagen: Maandag, Dinsdagochtend, Woensdag, Donderdag en Vrijdag

Geachte raadsleden,
In de commissievergadering AZ is bij het agendapunt “legesverordening 2016” gesproken
over de hoogte van de leges voor aanlegactiviteiten. Ik heb de commissie toegezegd om de
informatie over de door Gewoon Uden-raadslid Geerders aangehaalde casus met u te delen.
Hier wil ik graag aan voldoen, waarbij ik de casus om reden van privacy heb
geanonimiseerd.
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Casus
De casus betreft het aanleggen van een hemelwaterafvoer en het aanbrengen van een
(half)verharding voor een op- en afrit. De uitvoeringskosten van deze activiteiten zijn op
basis van de overlegde rekeningen € 3.362,11. Voor de vergunning zijn de legeskosten van
€ 2.867,- in rekening gebracht door de gemeente. Betreffende burger heeft bezwaar
gemaakt tegen de hoogte van de legeskosten. Deze bezwaarprocedure loopt nog.
Bepaling tarief leges
Tot 2013 was het algemene legestarief van € 63,- aan de orde. In de legesverordening
2014 is het huidige leges-bedrag voor aanleg-activiteiten (€ 2.867,-) door de raad
vastgesteld. De hoogte hiervan is bepaald op basis van een kostendekkendheidsonderzoek,
zoals we voor alle Wabo-leges hebben uitgevoerd. Als uitgangspunt is door de Raad
vastgesteld dat leges kostendekkend moeten zijn en dus is dit bedrag vastgesteld. Het
tarief voor de leges voor een aanlegvergunning zijn gebaseerd op de ambtelijke uren die er
bij aan gespendeerd werden en de daarvoor noodzakelijke vergunningen. In de bijlage is de
kostprijsberekening opgenomen.
Legesverordening 2016
In de legesverordening voor 2016, welke nu aan de commissie voorligt, is een substantiële
verlaging van deze leges voor aanlegactiviteiten opgenomen. Reden hiervoor is gewijzigde
wetgeving, waardoor het onderzoek veel minder tijd in beslag neemt. De leges worden
verlaagd naar een bedrag naar € 1000,--.
Nader beraad
Naar aanleiding van de casus en de discussie in de raadscommissie zie ik ook aanleiding
om binnen het college ons nader te beraden over de hoogte van dit tarief. Hierover zal ik u
nader informeren.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Rene Peerenboom
Rene Peerenboom | wethouder | Gemeente Uden | Markt 145 | Postbus 83, 5400 AB UDEN
T 14 0413| Rene.Peerenboom@uden.nl | werkdagen: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag
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