AMENDEMENT
AGENDAPUNTNUMMER

6. Voorstel betreft het vaststellen van diverse
belastingverordeningen 2022

Onderwerp

Raadsbesluit 5: legesverordening Bergen NH 2022

Aanhef

De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 25
november 2021

Inhoud

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Besluit
Vast te stellen de volgende gewijzigde verordening
En toe te voegen aan artikel 5 Maatstaven van heffing en
tarieven
4. Voor de berekening van de leges voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot verlening van een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht wordt, in afwijking van het eerste lid,
wanneer de Bouwkosten meer dan twee miljoen euro
bedragen de leges geheven naar werkelijk gemaakte
kosten c.q. gewerkte uren door de gemeente / de
Werkorganisatie BUCH.

Toelichting

Door de fractie van het CDA zijn bij de begroting technische
vragen gesteld over de opgenomen leges in de begroting van
volgend jaar. In de gesprekken met de ambtelijke organisatie
werd duidelijk dat onze legesverordening niet is ingericht op
grote bouwprojecten. Omdat volgend jaar waarschijnlijk enkele
grote bouwprojecten (zoals de BSV-velden) tot realisatie worden
gebracht lopen we nu tegen een ‘luxe probleem’ aan. Een project
als die BSV velden zou namelijk op basis van de verordening
ruim 500.000 euro aan leges binnen brengen. Veel meer dan de
kosten die de gemeente aan die vergunning maakt. Die ‘winst’ is
een probleem. De gemeente mag namelijk wel winst maken
maar niet het opbrengstplafond uit artikel 229b van de
gemeentewet overstijgen. Wanneer dat plafond namelijk wordt
overschreden is de hele legesverordening onverbindend en kan
er op geen enkele aanvraag meer leges worden geheven. Op
basis van de vragen van het CDA is duidelijk geworden dat de
overschrijding van dit plafond volgend jaar waarschijnlijk is. Een
oplossing is om bij dit soort grote projecten alleen de werkelijk
door de gemeente te maken kosten c.q. de gewerkte uren in

rekening te brengen. Dan krijgt de gemeente nog steeds betaald
voor de werkzaamheden (de leges zijn dan dus kostendekkend)
maar wordt het plafond niet overschreden. In nauw overleg met
de organisatie is daartoe dit amendement opgesteld.
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