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Voorstellen

Senze helpt organisatie bij de implementatie van wet- en regelgeving in het fysieke domein met advies, 
interim ondersteuning en trainingen.
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Voorstellen

Samen met een dertigtal gemeentes aan de slag met het opstellen van een 
nieuwe concept verordening

Samen met meer dan 50 gemeenten de financiële consequenties van de 
stelselwijzigingen inzichtelijk gemaakt & een drietal landelijke onderzoeken uitgevoerd 

voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Waar wij benieuwd naar zijn…

▪ Wie heeft zijn legesverordening al af?

▪ Wie voorziet financiële problemen?
▪ Voor dit jaar of de komende jaren?

▪ Hebben jullie nog gedacht aan de oplossings-
richtingen uit 2014?

▪ En wat hopen jullie het komende uur te weten te komen?



Rondje langs de velden

▪ Veranderingen in het takenpakket, de capaciteit, de verhaalbare kosten en de omvang van de 

legesopbrengsten

▪ In ieder geval rekening houden met een aantal niet-beïnvloedbare effecten 

▪ Zoals De Knip en het wegvallen van taken onder de Wkb

▪ 250.000 euro negatief per 500 aanvragen

▪ Deel van de effecten is wel beïnvloedbaar en afhankelijk van gemaakte keuzes

▪ Zoals het heffen van milieuleges en de bijkomende taken als gevolg van de Wkb

▪ Beperkte aantallen en dus opbrengsten; (tien)duizenden euro’s

▪ 250 tot 1500 uren niet gedekt uit leges per 500 aanvragen



10 oplossingsrichtingen uit 2014

1. Anterieur contract voor gemeentelijke taken

2. Hogere heffing / belasting bij bestemmingswijziging

3. Omgevingsbijdrage

4. Uurtje-factuurtje

5. Geen rekening, tekort financieren uit Gemeentefonds of herverdeling van middelen

6. Geen rekening, bestaand personeel herverdelen voor nieuwe taken gemeenten

7. Extra aanslag OZB bij waarde-creatie GEBOUWEN (toegevoegde taxatiewaarde)

8. Vennootschapsbelasting (voor bedrijven)

9. Heffing per gebied

10. Sloop / stortbelasting



3 oplossingsrichtingen kostendekkendheid

1. Anterieur contract voor gemeentelijke taken

2. Hogere heffing / belasting bij bestemmingswijziging

3. Omgevingsbijdrage

4. Uurtje-factuurtje

5. Geen rekening, tekort financieren uit Gemeentefonds of herverdeling van middelen

6. Geen rekening, bestaand personeel herverdelen voor nieuwe taken gemeenten

7. Extra aanslag OZB bij waarde-creatie GEBOUWEN (toegevoegde taxatiewaarde)

8. Vennootschapsbelasting (voor bedrijven)

9. Heffing per gebied

10. Sloop / stortbelasting



▪ Is de situatie bij jullie in beeld?

▪ Is het geschetste beeld herkenbaar?

▪ Welke oplossingsrichtingen vinden jullie de 
moeite waard om te verkennen? 

3 vragen


