
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

Op basis van het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de Bouwleges kan 

de gemeenteraad beslissen het college op te dragen de bij het onderzoek behorende 

aanbevelingen uit te voeren.  

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Naar aanleiding van vragen uit de raad (d.d. 6 september 2007) heeft de 

Rekenkamercommissie (RKC) in oktober 2007 besloten onderzoek te (laten) 

uitvoeren naar de Bouwleges. Een deel van het onderzoek is uitgevoerd door bureau 

Zenc; het overige deel door de RKC zelf. Het onderzoeksrapport is voor een 

bestuurlijke reactie aan het college voorgelegd; de reactie is op 22 september j.l. 

tezamen met het RKC-rapport aan de raadsleden gezonden. 

 

Samenvatting 

Belangrijkste bevindingen onderzoek 

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn samengevat op pagina’s 15 en 

16 van het rapport. 

 

Aanbevelingen Rekenkamercommissie 

Hieronder worden de aanbevelingen van het rapport weergegeven, daarbij 

onderverdeeld in aanbevelingen over de informatievoorziening, de rechtmatigheid 

en de doelmatigheid. 

 

Informatievoorziening: 

 Zeker bij onderwerpen met financiële gevolgen dient eenduidigheid te bestaan 

over de gehanteerde begrippen. Het college moet op een pro-actieve manier de 

raad informeren bij het optreden van begripsverwarring. 

 Het college moet de raad duidelijk en regelmatig informeren over (de planning 

en voortgang van) onderzoeken, zoals het Kafi-onderzoek van 2005. 

 Inkomsten uit gemeentelijke retributies en de bijbehorende uitgaven moeten op 

een eenduidige, overzichtelijke manier inzichtelijk worden gemaakt in 

kadernota, begroting en jaarrekening.  

Rechtmatigheid 

 Indien de gemeente zoveel mogelijk kosten uit de bouwleges wenst te dekken, 

kan het vooral interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre kosten van het 

loket BW&L kunnen worden doorbelast op het product bouwvergunningen. 
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Doelmatigheid 

 Het verdient aanbeveling te onderzoeken hoe en in hoeverre de efficiency van 

de vergunningverlening kan worden verhoogd. 

 Het verdient aanbeveling om de methodiek waarmee wordt geprobeerd de 

kosten als gevolg van schommelingen in de vergunningstromen te beheersen 

(de trap-op-trap-af systematiek) te evalueren. Overwogen kan worden om door 

het gebruik van een reserve het moment waarop de inkomsten worden 

bijgeboekt, meer gelijk te laten lopen met het moment waarop de gemeente 

kosten moet maken voor de toetsing van de bijbehorende vergunningaanvraag. 

Een dergelijke maatregel kan de schommelingen tussen legesinkomsten en 

uitgaven in een jaar aanzienlijk dempen. Daarbij moet steeds kritisch worden 

bekeken in hoeverre extra maatregelen om de kosten te beheersen opwegen 

tegen de voordelen van extra waarborgen en extra sturing. 

 

Participatie/communicatie 

Het rapport is met ingang van 22 september 2008 openbaar en wordt aan de pers 

gepresenteerd middels een persbericht. 

 

Planning 

Het rapport wordt behandeld in de commissie Bestuur van 16 oktober 2008 en staat 

gepland voor de concept-agenda van de raadsvergadering van 30 oktober 2008. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. De volgende aanbevelingen bij het rapport Bouwleges, kan het een beetje 

minder? over te nemen: 

 Zeker bij onderwerpen met financiële gevolgen dient eenduidigheid te 

bestaan over de gehanteerde begrippen. Het college moet op een pro-

actieve manier de raad informeren bij het optreden van begripsverwarring. 

 Het college moet de raad duidelijk en regelmatig informeren over (de 

planning en voortgang van) onderzoeken, zoals het Kafi-onderzoek van 

2005. 

 Inkomsten uit gemeentelijke retributies en de bijbehorende uitgaven 

moeten op een eenduidige, overzichtelijke manier inzichtelijk worden 

gemaakt in kadernota, begroting en jaarrekening. 

 Indien de gemeente zoveel mogelijk kosten uit de bouwleges wenst te 

dekken, kan het vooral interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre 

kosten van het loket BW&L kunnen worden doorbelast op het product 

bouwvergunningen. 

 Het verdient aanbeveling te onderzoeken hoe en in hoeverre de efficiency 

van de vergunningverlening kan worden verhoogd. 

 Het verdient aanbeveling om de methodiek waarmee wordt geprobeerd de 

kosten als gevolg van schommelingen in de vergunningstromen te 

beheersen (de trap-op-trap-af systematiek) te evalueren. Overwogen kan 

worden om door het gebruik van een reserve het moment waarop de 

inkomsten worden bijgeboekt, meer gelijk te laten lopen met het moment 

waarop de gemeente kosten moet maken voor de toetsing van de 

bijbehorende vergunningaanvraag. Een dergelijke maatregel kan de 
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schommelingen tussen legesinkomsten en uitgaven in een jaar aanzienlijk 

dempen. Daarbij moet steeds kritisch worden bekeken in hoeverre extra 

maatregelen om de kosten te beheersen opwegen tegen de voordelen van 

extra waarborgen en extra sturing. 

 

2. Het college van B&W op te dragen de aanbevelingen bij het rapport uit te 

voeren en over de voortgang te rapporteren. 

 

de secretaris van de RKC, de voorzitter van de RKC, 

drs. M. Vos dr. J.A. de Ridder 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie; 

 

Besluit: 

 

1. De volgende aanbevelingen bij het rapport Bouwleges, kan het een beetje 

minder? over te nemen: 

 Zeker bij onderwerpen met financiële gevolgen dient eenduidigheid te 

bestaan over de gehanteerde begrippen. Het college moet op een pro-

actieve manier de raad informeren bij het optreden van 

begripsverwarring. 

 Het college moet de raad duidelijk en regelmatig informeren over (de 

planning en voortgang van) onderzoeken, zoals het Kafi-onderzoek van 

2005. 

 Inkomsten uit gemeentelijke retributies en de bijbehorende uitgaven 

moeten op een eenduidige, overzichtelijke manier inzichtelijk worden 

gemaakt in kadernota, begroting en jaarrekening. 

 Indien de gemeente zoveel mogelijk kosten uit de bouwleges wenst te 

dekken, kan het vooral interessant zijn om te onderzoeken in hoeverre 

kosten van het loket BW&L kunnen worden doorbelast op het product 

bouwvergunningen. 

 Het verdient aanbeveling te onderzoeken hoe en in hoeverre de 

efficiency van de vergunningverlening kan worden verhoogd. 

 Het verdient aanbeveling om de methodiek waarmee wordt geprobeerd 

de kosten als gevolg van schommelingen in de vergunningstromen te 

beheersen (de trap-op-trap-af systematiek) te evalueren. Overwogen kan 

worden om door het gebruik van een reserve het moment waarop de 

inkomsten worden bijgeboekt, meer gelijk te laten lopen met het 

moment waarop de gemeente kosten moet maken voor de toetsing van 

de bijbehorende vergunningaanvraag. Een dergelijke maatregel kan de 

schommelingen tussen legesinkomsten en uitgaven in een jaar 

aanzienlijk dempen. Daarbij moet steeds kritisch worden bekeken in 

hoeverre extra maatregelen om de kosten te beheersen opwegen tegen de 

voordelen van extra waarborgen en extra sturing. 

 

2.     Het college van B&W op te dragen de aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie, op basis van het onderzoek Bouwleges, kan het een 

beetje minder? uit te voeren en over de voortgang van die uitvoering te 

rapporteren in de bestuursrapportages. 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 
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