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Onderwerp  : Legesverordening 2010 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. In bepaalde gevallen wijzigingen in de tarieventabel behorende bij de legesverordening delegeren aan het 
college; 

2. De Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 vaststellen. 
 
 
Inleiding 
Tijdens de begrotingsvergadering heeft u besloten ons voorstel over te nemen om voor het jaar 2010 de 
tarieven van de leges met 3% te verhogen. Dit is alleen mogelijk via een door u vastgestelde verordening. 
Deze besluitvormingsprocedure voor wijziging van de verordening werkt in sommige gevallen vertragend. 
Om dit in bepaalde gevallen te verbeteren wordt een aanpassing van artikel 10 van de verordening 
voorgesteld waarbij u bevoegdheden overdraagt aan het college. 
 
In de bij dit voorstel behorende toelichting wordt nader op dit voorstel ingegaan. 
 
Samenvatting 
Tijdens de begrotingsvergadering heeft u besloten om voor het jaar 2010 de tarieven van de leges met 3% 
te verhogen. Verder is het wenselijk dat u bepaalde bevoegdheden overdraagt aan het college om de 
besluitvorming te versnellen. Dit wordt in de nieuwe verordening gerealiseerd.  
 
Meetbaar effect 
Door het vaststellen van de nieuwe verordening kunnen vanaf 1 januari 2010 de verhoogde tarieven in 
rekening worden gebracht en kunnen bepaalde noodzakelijke wijzigingen vlotter worden doorgevoerd. 
 
Argumenten 

 
1.1 Bij redactionele wijzigingen en wijzigingen van rijksregelingen kan de besluitvormingsprocedure 

voor belastingen vertragend werken. 
Vaak worden verhogingen van rijksleges laat afgekondigd waardoor een tijdige wijziging van de tarieven 
via een door u vastgestelde verordening niet mogelijk is. Hierdoor kan het voorkomen dat de gemeente 
enkele maanden lang minder leges mag heffen dan dat ze moet afgedragen aan het Rijk. Tevens is het 
wenselijk om redactionele wijzigingen vlotter te kunnen doorvoeren. Hiervoor dient artikel 10 van de 
verordening voor 2010 te worden aangepast ten opzichte van 2009. 
 

2.1  Zonder wijziging of vaststelling van een nieuwe verordening is het niet mogelijk om de verhoogde  
       tarieven in rekening te brengen. 

U heeft besloten om de tarieven van de leges met ingang van 1 januari 2010 met 3% te verhogen. Een 
verhoging van de tarieven is alleen mogelijk door deze via een verordening door u vast te laten stellen.  
  

Kanttekeningen 
a. U heeft voor de in artikel 10 van de verordening omschreven gevallen alleen nog de 

wijzigingsbevoegdheid via een integrale wijziging van de verordening 
Omdat u bevoegdheden via artikel 10 op bepaalde onderdelen delegeert aan het college, kunt u op 
deze onderdelen niet meer apart besluiten. U heeft echter altijd de bevoegdheid om de verordening 
als geheel ter discussie te stellen en deze te wijzigen c.q. vast te stellen. 



 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
De verhoging is verwerkt in de begroting 2010. 
 
Uitvoering 
 
Planning: - 10 december 2009 vaststelling door de gemeenteraad 
  - week 52 publicatie via de openbare bekendmakingen 
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