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Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Bijgaand bieden wij u de legesverordening 2016 aan. 

2. Achtergrond 
Het uitgangspunt bij leges is, dat deze kostendekkend dienen te zijn. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt 
met een tijdsbesteding per verleende dienst. In enkele gevallen wordt een wettelijk tarief in rekening 
gebracht. De tarieven waarvan geen tijdsbesteding berekend zijn, zijn verhoogd met ^%.. 

3. Overwegingen 
Omgevingsvergunning 
Recent heeft ons college besloten te starten met de Pilot Kwaliteitsborging Bouwen 2016. Middels de 
programmabegroting 2016 heeft u hier reeds kennis van kunnen nemen. Met deze pilot willen wij ervaring 
op doen met de beoogde werkwijze van de nieuwe wetgeving kwaliteitsborging, namelijk het overlaten 
aan de marktpartijen van de bouwtechnische toets en het toezicht op de bouw van de 
omgevingsvergunning activiteit 'bouw' middels een kwaliteitstoets. 
Om deze pilot te kunnen laten slagen, moeten dubbele kosten te allen tijde worden voorkomen. 
Opdrachtgevers betalen de marktpartij voor de benodigde kwaliteitstoets en daarnaast betalen zij nog 
steeds voor de omgevingsvergunning, maar dan exclusief de werkzaamheden waarin de kwaliteitstoets 
voorziet. 
Daarom wordt voorgesteld om de eerste 25 aanvragen die vallen onder de projectscope en die voldoen 
aan de randvoorwaarden van de pilot, een vermindering te geven op de leges voor de activiteit 'bouwen' 
van 50 o/). Hierbij zal het te betalen bedrag niet lager zijn dan 6 318,00 (minimum legeskosten voor de 
activiteit 'bouwen') en de vermindering niet meer bedragen dan 6 7.500,00. 
Om dit mogelijk te maken, wordt een daartoe strekkende bepaling opgenomen in artikel 2.3.1.1.4 van 
hoofdstuk 3 van de tarieventabel behorend bij de legesverordening. 

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 
De landelijke tarieven voor reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart worden jaarlijks 
vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op dit moment zijn de 
tarieven door het Ministerie voor 2016 nog niet bekend gemaakt. In verband hiermee zijn in het 
conceptraadsbesluit/tabellenlijst de huidige tarieven vermeld. Mochten de nieuwe tarieven voor de datum 
van uw besluitvormende vergadering bekend worden, zal het conceptraadsbesluit worden aangepast. 
Indien na de besluitvormende vergadering de nieuwe tarieven bekend worden, zal u t.z.t. een aanpassing 
van de legesverordening worden voorgelegd. 

Opname vrijstellingsbepaling 

Ter inzage ligt: 



In het WelzijnsSubsidiebeleid 2013 - 2016, welk is vastgesteld door uw raad, is bepaald dat 
activiteiten die georganiseerd worden door non-profitorganisaties, geen winstoogmerk hebben en tot doel 
hebben het vergroten van het saamhorigheidsgevoel van een straat, buurt, vereniging of stichting en 
waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, in aanmerking komen voor 
vrijstelling van legeskosten'. 
Vanaf 2015 wordt hiermee rekening gehouden. In artikel 4 van de Legesverordening is in verband 
hiermee een extra vrijstellingsbepaling voor non-profitorganisaties opgenomen. 

4. Middelen 
Het verschil op de begrote inkomsten aan leges zal bij voor- of najaarsnota worden bezien en zo nodig 
worden bijgesteld. 
De uitgangspunten voor het verkrijgen van de leges zijn opgenomen in de paragraaf lokale heffingen van 
de begroting 2016 en komen overeen met het raadsprogramma. 

5. Risico's 
Bij het opstellen van de legesverordening is gebruik gemaakt van de Modelverordening die door de VNG 
is samengesteld. Hiermee wordt het risico dat deze verordening door de rechter geheel of gedeeltelijk 
onverbindend wordt verklaard grotendeels uitgesloten. 

6. Communicatie/Aanpak 
De legesverordening incl. een zakelijke mededeling zal in een elektronisch blad worden geplaatst. Ook 
zal de verordening op de gemeentelijke website worden geplaatst. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor de legesverordening 2016 vast te stellen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

\seçretaris de burgemeester 

R.A.J.M. Boàers 
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