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Geachte leden van de Raad, 

In deze brief geven wij een reactie op het rekenkameronderzoek naar leges, 
lijkbezorgingsrechten en rioolheffing van februari 2013. Wij richten ons op de in hoofdstuk 10 
opgenomen Conclusies en Aanbevelingen. 

Allereerst willen wij het onderzoek van de Rekenkamer in perspectief brengen met ons eigen 
onderzoek naar de tariefstelling van de leges dat wij eind 2012 hebben laten uitvoeren, en 
waarop de in de Raad van december 2012 vastgestelde tarieven zijn gebaseerd. Dit 
onderzoek is gebaseerd op de meest actuele gegevens van eind 2012. Aan een aantal 
conclusies en aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport is derhalve al eind 2012 invulling 
gegeven. 

Niettemin blijven een aantal onderwerpen staan die wij in 2013 ter hand hebben genomen, of 
die inmiddels in voorbereiding zijn, en die wij betrekken bij de vaststelling van de tarieven voor 
2014. 

1. Voor een verfijning van de opbouw van de uurtarieven zijn wij gestart met het opzetten 
van een methode waarin specifiek naar de toerekenbaarheid van kostencomponenten 
wordt gekeken. Wij kunnen met deze methode jaarlijks de tarieven opnieuw 
opbouwen, en kunnen als gevolg daarvan van de tot 2012 toegepaste indexering 
afscheid nemen. 
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2. Door de in punt 1. genoemde maatregel zijn wij in staat het uurtarief dat wordt 
gehanteerd bij de tariefvaststelling goed te onderbouwen. Hiermee worden de 
eventuele juridische risico's ondervangen. 

3. Leiderdorp hanteert al jaren als heffingsgrondslag het gebruiksoppervlak conform NEN 
2580. Voorheen een keuze die vraagtekens opriep, omdat daarmee de benchmark met 
andere gemeenten nauwelijks te realiseren was. Tegenwoordig een goed te 
onderbouwen keuze, die ook bureau ANG in aanzet naar dit rapport en het onderzoek 
dat de gemeente zelf heeft laten uitvoeren omschrijft als een 'toekomstvaste visie'. 
Naast het feit dat het beter controleerbaar is (vergelijk concept-offerte 
bouwkosten/berekening leges met daadwerkelijk gemaakte bouwkosten), dient voor 
het inwinnen van gegevens voorde Basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) ook 
de gebruiksoppervlakte te worden vastgesteld, conform de norm NEN 2580. We 
investeren in aanloop naar de verordening 2014 in een gedegen onderbouwing van het 
m2-tarief, zodat op die manier wordt voldaan aan de aanbeveling. 

4. De tarieven 2013 zijn gebaseerd op het kostendekkendheidsonderzoek dat wij eind 
2012 hebben laten uitvoeren, en dat bij de Raadsbehandeling over de vaststelling van 
de tarieven is betrokken. 

Met de hiervoor genoemde maatregelen zijn wij in staat om de tarieven vanaf 2014 
consequent en transparant jaadijks vast te stellen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
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secretaris 
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burgemeester 


