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Korte toelichting verhoging leges 
 

 
Algemeen 
 
Bij de verhoging van leges is uitgegaan van de volgende uitgangspunten 

1. Trendmatige verhoging op basis van het meerjarenperspectief 
2. Wettelijke maximumtarieven 
3. Standpunt college ten aanzien van kostendekkendheid. 

 
Deze uitgangspunten hebben tot gevolg dat er verschillende stijgingspercentage zijn ten aanzien van 
de verhogingen. 
 
Trendmatig verhoging 
 
In de meerjarenbegroting is opgenomen dat alle tarieven trendmatig stijgen. Net als in voorgaande 
jaren is dit percentage 2%. Tenzij anders besloten zijn leges met dit percentage verhoogd. 
 
Wettelijke maximumtarieven 
 
Voor reisdocumenten, verklaringen omtrent het gedrag en verstrekking van GBA gegevens aan 
afnemers geldt een maximum wettelijk tarief. Voor reisdocumenten is een verhoging doorgevoerd van 
ongeveer 2,35%. De overige maximumtarieven zijn niet verhoogd. 
 
Kostendekkendheid leges 
 
In 2009 is in de nota lokale heffingen aandacht besteed aan de kostendekkendheid van leges. In dit 
onderzoek kwam naar voren dat bij een volledige kostendekkendheid er ongeveer € 250.000 aan 
meeropbrengsten kon worden gegenereerd. Als gevolg van teruglopende inkomsten vanuit het 
gemeentefonds heeft het college aangegeven € 200.000 extra aan inkomsten te halen uit de 
kostendekkendheid. 
Voor verschillende leges heeft dit gevolgen. 
 
Rijbewijzen 
 
Het dekkingspercentage van rijbewijzen bedraagt 73%. Bij een kostendekkingspercentage van 100% 
komt het tarief op € 43,15. Bij het tarief is ook gekeken naar de waarschijnlijkheid dat van Rijkswege 
een maximumtarief wordt ingesteld. Volgens een door Deloitte uitgevoerd onderzoek zou deze € 
41,00 moeten bedragen. Om te voorkomen dat bij een maximumtarief de leges moeten worden 
verlaagd, is gekozen voor € 41,00. 
Meeropbrengst: € 41.000 
 
Verstrekking uit de GBA 
 
Het percentage kostendekkendheid voor de GBA is 35%.  Landelijk gezien zijn de leges die wij 
vragen voor verstrekkingen uit de GBA erg laag (€ 3,20). Het nieuwe tarief is € 9,00. 
Meeropbrengst: € 9.000 
 
Leges omgevingsvergunning 
 
In de nota lokale heffingen was het kostendekkendheidspercentage 105%. Voor 2011 worden echter 
de opbrengsten met € 300.000 naar beneden bijgesteld. Hierdoor bedraagt de kostendekkendheid 
nog maar 115%. Om dit voor het grootste gedeelte te compenseren worden deze leges verhoogd met 
13%. 
Meeropbrengst: € 144.000 
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Kapvergunningen 
 
De kapvergunningen hebben een kostendekkendheidspercentage van ongeveer 20%. 
Volledige kostendekkendheid kan illegale kap in de hand werken. Om het tarief enigszins betaalbaar 
te houden is gekozen voor een tarief van € 25,00 (2010: € 13,45) 
Meeropbrengst: € 4.000 
 
Drank –en horecavergunningen 
 
Deze vergunningen kennen een dekkingspercentage van 20%. Om dit percentage te verhogen zijn 
deze leges verhoogd met 10%. 
Meeropbrengst: € 2.000 
 
 
Samenvatting 
 
Rijbewijzen    €   41.000 
Verstrekkingen GBA   €     9.000 
Leges omgevingsvergunning  € 144.000 
Kapvergunningen   €     4.000 
Vergunningen    €     2.000 
 
Totaal     € 200.000 
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