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Onderwerp: Stijging bouwleges

1) De stijging van de bouwleges in Wijk bij Duurstede valt in vergelijking met diverse
andere gemeenten mee. Toch vraag ik me af hoe een stijging van 3,91% voor
bouwsommen van € 10.000 is te verklaren. Hoe verklaart u deze stijging? Als er
efficiënter wordt gewerkt zouden de leges zelfs kunnen dalen… Leges mogen immers
maximaal kostendekkend zijn en er mag geen winst op worden gemaakt.
Antwoord:
De totale kostprijs voor een (bouw)omgevingsvergunning is op te delen in twee
componenten: enerzijds het gemeentelijke legestarief en anderzijds de kosten voor
procedures en adviseurs, in dit geval de welstandscommissie. Het gemeentelijke
legestarief voor bouwplannen is in 2013 niet gestegen ten opzichte van 2012.
Daarentegen zijn de tarieven van de Gemeenschappelijke Regeling Welstand en
Monumenten Midden Nederland voor 2013 wel gestegen (in tegenstelling tot vorig
jaar). Deze advieskosten worden één op één doorberekend aan de aanvrager van een
vergunning en zijn kostendekkend. De door de Vereniging Eigen Huis geconstateerde
prijsverhoging is dus geheel toe te schrijven aan de stijging van de externe advieskosten.
Uit het overzicht van de Vereniging Eigen Huis blijkt overigens dat Wijk bij Duurstede
in landelijk perspectief behoort tot de gemeenten met relatief lage leges, hetgeen
mogelijk is door een efficiënte werkwijze.
2) De Vereniging Eigen Huis (VEH) is het een doorn in het oog dat de leges per
gemeente zo verschillend zijn. Gemeenten hebben hierin een grote beleidsvrijheid.
Daarnaast werkt de ene gemeente efficiënter dan de andere en speelt ook het volume
van bouwprojecten en de complexiteit daarvan een rol. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt ook dat gemeenten zichtbaar moeten maken
welke kosten zij verhalen en roepen gemeenten op tot transparantie. Zijn de leges in
Wijk bij Duurstede transparant opgebouwd? Kunt u helder aangeven welke kosten
wel en welke kosten niet worden toegerekend? Hanteert u hiervoor het VNG-model?
Antwoord:
In de afgelopen jaren is de beperkte stijging van bouwleges in Wijk bij Duurstede
gebaseerd op de indexering van de tarieven. Op dit moment wordt gewerkt aan de
bepaling van nieuwe tarieven voor het volgende jaar. De kostentoerekening wordt
gebaseerd op het VNG-model “Model kostenonderbouwing leges
omgevingsvergunning”. In de stukken bij het raadsvoorstel tot vaststelling van de
legestarieven 2014 zal duidelijk worden aangegeven welke kosten worden toegerekend
aan de bouwleges.

3) Kostentoerekening is een belangrijke component in de bepaling van tarieven en
leges… Denk maar aan de veertarieven, begraaftarieven, rioolheffing, bouwleges e.d.
Wie controleert deze kostentoerekening? Wordt deze kostentoerekening regelmatig
door een externe partij getoetst? Ligt hier een taak voor de accountant en de
rekenkamer?
Antwoord:
In het VNG-model “Model kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning”, dat zal
worden gehanteerd voor de vaststelling van de tarieven voor 2014, wordt aangesloten
bij de gemeentelijke begroting. In het VNG model wordt opgemerkt dat de gemeente is
gebonden aan het Besluit Begroting Verantwoording voor provincie en gemeenten
(BBV). Het systeem van kostentoerekening in de begroting is dus leidend.
De gemeentelijke begroting is geen onderwerp van accountantscontrole, de
gemeentelijke jaarrekening echter wel. Nu het BBV uitgaat van een consistente
gedragslijn zal het systeem van kostentoerekening in de begroting gelijk zijn aan de
systematiek in de jaarrekening.
Er vindt dus geen rechtstreekse externe toetsing plaats van de kostentoerekening. Gelet
op de samenhang van jaarrekening en begroting biedt de accountantscontrole van de
jaarrekening een zekere garantie voor de inzichtelijkheid van kostentoerekening.
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