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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Samenvatting 
Aan de legesverordening 2012 is de tarieventabel gekoppeld. Bij de samenstelling van 
deze tabel is een omissie gemaakt ten aanzien van de bouwleges, als gevolg waarvan 
de inwoners formeel exorbitante bedragen moeten betalen. Middels deze memo 
informeren wij u hoe wij deze omissie middels een redactionele wijziging hebben 
hersteld. 
 
Geachte dames en heren, 
 
U heeft bij de vaststelling van de begroting 2012 het stijgingspercentage voor de 
gemeentelijke leges vastgesteld op 3%. Vervolgens is dit percentage toegepast bij de 
vaststelling van de Verordeningen 2012, zo ook voor de legesverordening. Echter 
binnen de tarieventabel behorende bij de legesverordening zijn bij het onderdeel 
bouwleges de verschillende tarieven verschoven naar het bovenliggende artikel. 
Hierdoor is de tariefsverhoging niet overeenkomstig uw uitgangspunt en moet 
voorkomen worden dat de inwoners bij het aanvragen van een bouwvergunning 
exorbitante bedragen moeten betalen. Aangezien de tarieven gelden voor 
bouwaanvragen welke in 2012 ingediend worden, is de omissie vooruitlopende op de 
formele wijziging van de tarieventabel praktisch opgelost. Bij de aanvraag van een 
bouwvergunning hanteren wij de correcte bedragen op basis van uw uitgangspunten. 
Tot het moment van formele wijziging van de tarieventabel is dit weliswaar een 
onrechtmatigheid. Door het met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 verlagen van 
de tarieven en bekendmaking wordt de onrechtmatigheid met terugwerkende kracht 
ongedaan gemaakt. Het met terugwerkende kracht verlagen van de tarieven is 
mogelijk omdat dit in het voordeel van de inwoners is. 
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Ter illustratie onderstaande tabel welke de gevolgen van de omissie aangeven. 
 
Bouwkosten Legesverordening 

2011 
Legesverordening 
2012 

Legesverordening  
2012 gecorrigeerd 

200.000 2.300 7.107 2.369 
500.000 6.900 16.583 7.107 
1 miljoen 16.100 37.904 16.583 
2 miljoen 36.800 106.605 37.904 
5 miljoen 103.500 236.900 106.605 
 
De wijziging betreft een zuiver redactionele wijziging in de geest van het 
daadwerkelijke uitgangspunt van de raad. In dit geval is het college bevoegd om de 
tarieventabel conform artikel 10 van de legesverordening 2012 te wijzigen conform uw 
besluit tot verhoging van de tarieven met 3%.   
Op 10 januari 2012 hebben wij besloten de tarieventabel behorende bij de 
legesverordening 2012 redactioneel te wijzigen. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


