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Kostendekkendheid bouwleges, bouwlegestarieven en de zekerstelling
van de productie
Aan de Raad der gemeente Haarlem
Inhoud van het voorstel
Het tarief van de bouwleges vast te stellen op resp. 2,72% hetgeen, tezamen met een
efficiency-taakstelling van € 365.000, zorg draagt voor een 100%
kostendekkendheid voor het product bouwvergunningen op begrotingsbasis. De
efficiencytaakstelling zal in circa 2 jaar worden bereikt.
De met deze tariefstijging samenhangende verminderd beroep op de algemene
middelen (structureel circa 1,3 miljoen), alsmede de bijstelling van de
productienorm en de bijbehorende vaste formatie, zal bij de kadernota in de
begrotingsbijstelling en het meerjarig financieel beeld worden opgenomen.
Aanleiding + fase van besluitvorming
Toezegging n.a.v. de kadernota
Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
 Het aantal ingediende aanvragen is de afgelopen jaren hoger dan de geraamde
productie, hetgeen noodzaakt tot inhuur. Om dit te beperken wordt de
productienorm bijgesteld en de capaciteit aan deze gewijzigde norm aangepast
 de productie bouwvergunningen is thans niet kostendekkend; het college streeft
naar een kostendekkendheid van de tarieven van 100% en daarmee een
vermindering van het beslag op de algemene middelen
 het verminderde beslag op de algemene middelen wordt betrokken bij het totale
meerjarig financieel beeld bij de kadernota
Financiële paragraaf
Bij een verhoging van bouwlegestarieven en de gevraagde verhoging van de
begroting voor het product P35 zijn er verder geen negatieve financiële
consequenties.
Participatie / communicatie
Concernstaf financiën
Planning
Gezien de financiele situatie van de gemeente wordt voorgesteld de tariefbijstelling
op zo kort mogelijke termijn in de raad vast te stellen.

31/2007

Wij stellen de raad voor:
1.
2.
3.

Akkoord te gaan met de verantwoording over de mate van kostendekkendheid
van het product Bouwvergunningen (P35);
Voor het tarief van de bouwleges uit te gaan van een tarief van 2,72% van de
bouwsom, met een minum legesbedrag van € 120,- .
Separaat wordt aan de Raad een bijgestelde legesverordening voorgelegd
De structurele effecten van meeropbrengst en verhoogde productienorm en
bijbehorende capaciteit te betrekken bij het opstellen van de kadernota 2007 en
de daarbij in te dienen suppletore bijstelling van de begroting 2007.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
drs. W.J. Sleddering
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de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders
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De Raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders en de in
overweging genomen verantwoording over de kostendekkendheid van het product
bouwvergunningen (P35);
Besluit:
1.

het tarief voor de bouwleges vast te stellen op:
2,72% van de bouwsom, met een minimum legesbedrag van € 120,met ingang van de 1e van de tweede maand volgend op de maand van
besluitvorming in deze Raad;

2.

de op grond van deze tariefstijging noodzakelijke bijstelling van begroting
2007 en het financieel meerjarenbeeld te betrekken bij het opstellen van de
kadernota en de daarbij vast te stellen suppletore begroting.

Gedaan in de vergadering van ……..
De griffier

De voorzitter,

31-3

