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1. Inleiding 

Het aantrekken van de economie is sterk zichtbaar in de structurele toename van het aantal 

aanvragen op grond van de WABO bij de gemeente (ruim 35 %). Voor het tijdig en juist 

beoordelen van de aanvragen is het noodzakelijk dat er op korte termijn extra capaciteit kan 

worden ingezet.  

 

De verwachte inkomsten die in de legesprognose (begroting 2017) zijn opgenomen, blijken 

nu reeds feitelijk fors hoger uit te vallen dan op basis van de prognose in de begroting 2017 is 

opgenomen. In de eerste bestuursrapportage, onderdeel van de kadernota, worden deze 

geprognotiseerde extra baten opgenomen. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stemt in dat vooruitlopend op vaststelling van de kadernota onderdeel 

bestuursrapportage een uitgavenbedrag van € 200.000 beschikbaar wordt gesteld voor externe 

inhuur zodat er per direct extra personele capaciteit beschikbaar is met als doel het tijdig en 

juist beoordelen van de toegenomen aanvragen in het kader van de WABO.  

2. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur.  

3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties, het college stelt de raad bij de eerste 

bestuursrapportage 2017, onderdeel van de kadernota, voor om zowel de extra baten WABO 

leges als de extra lasten te ramen.  

 

3. Beoogd resultaat 

De extra inhuur, ten dienste van de toegenomen werkvoorraad bij vergunningen, de adviseurs 

en de gehele keten, onmiddellijk én vooruitlopend op goedkeuring door de gemeentraad van 

de kadernota onderdeel bestuursrapportage inzetten om tijdige en kwalitatief goede 

besluitvorming te waarborgen op de extra ingekomen aanvragen WABO. 

 

4. Argumenten 

4.1 Dit besluit past binnen het bestaande beleid (Trap op, trap-af systeem; 2007/854). 

De legesprognose kan op basis van de toename van de verwachte legesinkomsten worden 

verhoogd met € 1.266.888. Deze toename wordt in de bestuursrapportage als onderdeel van 

de kadernota 2017 opgenomen. Hetzelfde geldt voor de extra personele lasten (inhuur) ad € 

672.000. 

 

De kadernota waarvan de bestuursrapportage onderdeel uitmaakt, wordt niet eerder dan juni 

a.s. vastgesteld. Inhuur kan echter niet wachten. Daarom wordt voorgesteld vooruitlopend op 

goedkeuring van de Berapmelding ermee in te stemmen dat er al voor € 200.000 wordt 

ingehuurd. In 2007 is een nota vastgesteld (2007/854) waarin met betrekking tot de WABO 

leges het principe trap op trap af is uitgewerkt. Het nu gevraagde inhuurbedrag past binnen de 

kaders van deze afspraken.  

 

4.2 Extra inhuur in plaats van vast personeel is gebaseerd op de komst van de 

Omgevingswet. 
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De uitvoering hiervan wordt ingezet via externe inhuur, aangezien op dit moment de 

toekomstige Omgevingswet nog dermate onduidelijk is qua effect op de gewenste en 

benodigde personele bezetting, dat het inzetten op vast personeel een te groot 

werkgeversrisico is. 

 

 

4.3 Zonder extra inhuur zal het aantal van rechtswege verleende vergunningen toenemen. 

Door de economische recessie en de bezuinigingen in de laatste jaren is het inzetbare 

personeel afgestemd op het jaar 2013. Ten opzichte van dat jaar is het aantal aanvragen met 

ruim 35 % gestegen, waardoor de inzet van extra personeel vereist is. Een deel daarvan wordt 

reeds via inhuur opgevangen, maar gelet op het voortzetten van de toename is extra inhuur 

vereist. Een toename van het aantal aanvragen heeft immers ook invloed op de 

doorloopsnelheid van de plannen; dit neemt toe en verhoogt daarmee het risico op het van 

rechtswege verleende vergunningen.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

5.1 Het risico op het maken van winst met het innen van de verschuldigde leges. 

De toename van het aantal aanvragen, ook indien op deze aanvragen niet tijdig wordt beslist, 

leidt bijna automatisch tot een toename van de legesinkomsten. Indien tegenover deze 

toename van de inkomsten geen toename van kosten is te verantwoorden (doordat 

bijvoorbeeld de toename van de leges te buitenproportioneel wordt) kan zelfs het winst 

maken op dit product een reëel risico worden (is niet toegestaan). 

 

6. Uitvoering 

De tijdelijke inhuur wordt vooruitlopend op de besluitvorming naar aanleiding van de 

Berapmelding reeds in gang gezet bij de verschillende afdelingen van de gemeente, die in de 

keten van de WABO-besluiten betrokken zijn.  

 

7. Bijlagen 

Geen 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


