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Advies

l

De legesverordening 2021 vast te stellen

lnleiding
De tarieven welke zijn opgenomen in de legesverordening worden iederjaargewijzigd. Aanpassing is
nodig vanwege inflatiecorrecties, eerder vastgesteld beleid of het streven naar kostendekkendheid.
Ook is dit noodzakelijk om aansluiting te houden bij de in de begroting geraamde opbrengsten.
Volgens de Gemeentewet dient de gemeenteraad de legesverordening vast te stellen alvorens een
gemeente de leges kan heffen.
De belangrijkste wijzigingen in de legesverordening zijn aangegeven in bijlage 2.

Beoogd effect
Uitwerking van de in de programmabegroting 2021-2024 opgenomen voorstellen betreffende het al
dan niet toepassen van inflatiecorrectie, streven naar (meer) kostendekkendheid en het daarwaar
nodig aanpassen van de redactie aan de huidige wetteksten. Daarnaast optimaliseren van de
dienstverlening.

Duurzaamheid
Het aanpassen van de leges is de financieel technische uitwerking van beleidsuitgangspunten zoals
opgenomen in het coalitieakkoord en de programmabegroting202l. Dit advies heeft derhalve geen
invloed op duurzaamheid.

Argumenten

I.I

Conform het vastgestelde beleid in de begrotingsnotítie/programmabegroting 2021 worden de
tarieven aangepast met de ínflatiecorrectie uan 1,7%
Zoals opgenomen in de financiële uitqanqspunten van de programmabegroting 2021 wordt voor2021
uitgegaan van een inflatiecijfer van 1,70%.

1.2

Naast indexering z[n artikelen en tarieven waar nodig aangepast op basis van wetgeving
Bij sommige leges zijn van rijkswege maximumtarieven vastgesteld (o.a. rijbewijzen en

reisdocumenten). lnflatiecorrectie kan derhalve nooit hoger zijn dan deze maximumbedragen.
Daarnaast zijn diverse redactionele wijzigingen doorgevoerd. Voor een overzicht van belangrijkste

wijzigingen wordt venryezen naar bijlage 2.

Kanttekeningen

I.I De opbrengsten zijn reeds aangepast in de begroting
De opbrengsten in de begroting zijn conform de financieel technische uitgangspunten in
programmabegroting 2021 reeds structureel verhoogd met 1,7% inflatiecorrectie. Het niet aanpassen
van de legesverordening leidt derhalve tot afiarijkingen in de begroting.
1.2 De tarieven voor riibewiizen zullen in de loop uan 2021 waarschfinlijk opnieuw aangepast worden
Voor rijbewijzen gelden maximumtarieven die bepaald worden door de Dienst Wegverkeer (RDW). Een
deel van de legesinkomsten, de zogenaamd Rijksleges, moeten ook afgedragen worden aan de RDW. ln
opdracht van het ministerie van BZK is het rijbewijs door de RDW geschikt gemaakt als
authenticatiemiddelom online bij overheidsdiensten in te loggen. Vanaf 4 juni 2018 zijn alle
rijbewijzen bij afgifte standaard voorzien van een inlogfunctie. Na invoering van de relevante
onderdelen van de Wet digitale overheid, voorzien in 2021, worden de kosten van deze nieuwe
functionaliteit gefinancierd vanuit een verhoging van de rijksleges. De exacte verhoging is op dit
moment nog niet bekend.
Volgens artikel l0 van de legesverordening is het college bevoegd om leges voor rijbewijzen aan te
passen en hiervoor in de loop van 2021 een I e wijziging van de legesverordening vast te stellen.
Financiën

zijn conform de financieel technische uitgangspunten in programmareeds structureel verhoogd met 1 ,7%. Het vaststellen van deze legesverordening leidt
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derhalve niet tot financiële consequenties.

Afstemming gemeente Landerd
ln de legesverordening 2021 zijn geen nieuwe tarieven opgenomen. Daarnaast levert dit voorstel geen
financiële consequenties op. Derhalve is geen afstemming nodig met de gemeente Landerd.

Communicatie
Burgers worden na vaststelling door de raad geïnformeerd via de elektronische bekendmaking in het
Gemeenteblad en via de website.

Vervolg
Bekendmaking vindt plaats na de raadsvergadering van

l7

december 2020.

Bijlagen

l.
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