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Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
De Legesverordening 2015 vast te stellen.  
 

INHOUD 

INLEIDING 

Om belastingen te kunnen heffen is het noodzakelijk, dat er door de gemeenteraad 
belastingverordeningen zijn vastgesteld. Met het oog op een correcte heffing in het 
belastingjaar 2015 wordt met dit voorstel de Legesverordening 2015 ter vaststelling aan uw 
raad voorgelegd. 
 
 
ARGUMENTEN 

In de Programmabegroting 2015 is ten aanzien van de lokale heffingen het volgende 
opgenomen.  
 
Algemeen 
Het totale pakket van gemeentelijke heffingen wordt gelegitimeerd door een door de 
gemeenteraad vastgestelde belastingverordening. Voor de hoogte van de tarieven en leges 
gelden de volgende uitgangspunten: 
a. Voortzetten van gemaakte keuzes vanuit het verleden. Voorwaarde is dat de keuzes 

moeten voldoen aan het wettelijk toegestane; 
b. Kostendekkendheid van tarieven en leges;  
c. De tarieven en leges, met uitzondering van enkele belastingen, stijgen niet meer dan de 

aanpassing voor de inflatiecorrectie. Uitgangspunt hierbij is dat voor 2015 uitgegaan wordt 
van een inflatiecijfer van 1,6 % (gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke 
loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loonkosten 2,0% + prijzen derden 1,25%): 
2)); 

d. Dit geldt uiteraard niet voor tarieven die wettelijk worden vastgelegd of waarbij via 
besluitvorming een ander afwijkend tarief is afgesproken;  

e. De verwerking van de kaders die door de raad zijn aangegeven in de Kadernota 2015 
inclusief aangenomen moties en amendementen en vastgestelde ombuigingsvoorstellen. 

 
Het beleid over de lokale lasten is opgenomen in: 
- de diverse belastingverordeningen; 
- de nota kwijtscheldingsbeleid. 
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Leges. 
Uitgangspunt voor de leges is een stijging met alleen de inflatiecorrectie die op 1,6% procent is 
geraamd, afgezien van leges waarvoor een wettelijk tarief van kracht is. Uit praktische 
overwegingen worden afrondingen toegepast. Wettelijk vastgestelde tarieven worden 
aangepast aan de in dat kader toegestane mutaties.  
 
De Legesverordening 2014.1 van de gemeente Dronten is als basis genomen waarbij de 
tarieven in de tarieventabel behorende bij de verordening zijn aangepast zoals boven 
aangegeven.  
 
In de tekst van de verordening zelf zijn enkele onderdelen gewijzigd. Hieronder volgt een 
overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de Legesverordening 2014. 
 
In artikel 12 is een algemeen gebruikelijke hardheidsclausule opgenomen omdat daaraan in de 
praktijk behoefte bestaat. De oude artikelen 12 tot en met 14 zijn daardoor vernummerd naar 13 
t/m 15. 
 
 
Tarieventabel 
 
Titel 1  
 
Hoofdstuk 18  
 
De tarieven in hoofdstuk 18 van de tarieventabel dienen te worden herzien. Daarnaast is een 
toevoeging van de tekst in dit hoofdstuk noodzakelijk. Derhalve is de herziening tweeledig. 
 
Tariefwijziging 
Het huidige tarief voor het in behandeling nemen van een melding voor het nemen van een 
instemmingsbesluit is € 123,25, (eventueel) vermeerderd met € 1,50 per strekkende meter. Na 
berekeningen is gebleken dat deze tarieven niet kostendekkend zijn voor de gemeente.  
Om kostendekkend te worden is een verhoging van de leges nodig naar een tarief van € 436,00 
per instemmingsbesluit. Het variabele tarief wordt verlaagd van € 1,50 naar € 0,75 per 
strekkende meter. Daarnaast is een extra tarief toegevoegd van € 0,10 per strekkende meter, 
indien de totale lengte aan kabel en leidingen de 10.000 meter overtreft.  
Er wordt een tarief toegevoegd voor het melden van werkzaamheden à € 260,00 per melding. 
Hiervoor is bijvoorbeeld wel toezicht nodig. 
 
Deze nieuwe tarieven zijn vermeld in de nieuwe tarieventabel Legesverordening 2015. Een 
onderbouwing van deze tarieven vindt u in bijlage “Uitgangspunten en onderbouwing voor leges 
Telecom en nuts”.  
 
Wijziging/toevoeging van omschrijving 
Daarnaast worden, naast de telecombedrijven, ook de nutsbedrijven verplicht leges te betalen. 
De verplichting van het betalen van leges door de telecombedrijven is vastgelegd in de 
Telecomverordening 1999. Om ook nutsbedrijven te verplichten tot het betalen van leges is een 
nieuwe verordening of een gewijzigde Telecommunicatieverordening nodig. Eind 2013 heeft de 
VNG de “modelverordening kabels en leidingen”  verspreid onder haar leden. Deze verordening 
is separaat en synchroon aan de raad aangeboden als “Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur”, welke de Telecommunicatieverordening 1999 zal vervangen 
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Titel 2  
 
- In de artikelen 2.3.2.3, 2.3.2.3.a en. 2.3.2.4 , 2.3.3.3, 2.3.3.3.a zijn aanpassingen van de 

terminologie aan die van de Wabo opgenomen (projectafwijkingsbesluit). 
- Artikel 2.4.1 is opgenomen omdat het wenselijk is het tarief te verminderen indien de 

aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een besluit op een 
principeverzoek  

- Een nieuw artikellid ter dekking van kosten van m.e.r. rapportages is opgenomen onder 
2.8.1 sub c en 2.8.3 sub c. 

- Ter dekking van kosten voor een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wro 
en een plan in een gevoelig gebied zijn de artikelen 2.8.3.opgenomen. 

- Een extra artikel voor vermindering van het tarief voor een plan na een principebesluit is 
opgenomen in artikel 2.8.4 

 
 
KANTTEKENINGEN 

Een aantal door het Rijk vast te stellen tarieven (gemerkt met * of ** ) zijn ten tijde van uw 
beoordeling nog niet vastgesteld voor 2015. Deze worden, zoals elk jaar meegenomen in een 
Wijzigingsverordening die begin 2015 aan u wordt voorgelegd. Tot de datum van bekendmaking 
van die verordening blijft dan het oude tarief gelden.  

 
 
 
 

R. Kool mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris burgemeester 


