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 2016  raadsvoorstel     

Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 21 april 2016  

Onderwerp:  Initiatiefvoorstel VVD 

Legesverordening 2016 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0090A31336* 
 

Beslispunten 

1. Aan de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 het vervallen 

verklaarde artikel 4 (Vrijstellingen) 1e lid toe te voegen: 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag op basis van de  APV artikelen 2.10 

(Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan 

voor zover het driehoeks-reclameborden betreft), 2:25 (Evenementen), 5:14 

(Venten),5:18 (Incidentele Standplaats): 

indien de aanvraag wordt ingediend door een non-profit organisatie die blijkens haar 

statuten alsmede gelet op de ingediende aanvraag, geen individueel, persoonlijk of 

groepswinstoogmerk heeft en waarbij de doelstellingen van de non-profitorganisatie van 

maatschappelijke, sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve en of culturele aard 

zijn. 

 

 

1 Inleiding 

1.a Op 7 december 2015 heeft de raad de Verordening op de heffing en de invordering  

           van leges 2016 vastgesteld. In deze Verordening was in artikel 4 (Vrijstellingen) 1e  

           lid, onderdeel e vervallen, zoals ook in de programmabegroting staat aangegeven. 

1.b Deze vrijstelling betrof: Voor het in behandeling nemen van een aanvraag op  

           basis van artikel 2:24 APV, indien de aanvraag wordt ingediend door een  

           non-profit organisatie die blijkens haar statuten alsmede gelet op de  

           ingediende aanvraag, geen individueel, persoonlijk of groepswinstoogmerk  

           heeft en waarbij de doelstellingen van de non-profitorganisatie van  

           maatschappelijke, sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve en of  

           culturele aard zijn. 

1.c      De VVD stelt voor dit vervallen verklaarde artikel weer toe te voegen aan de  

           Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 en uit te breiden met  
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           de artikelen 2.10 (Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de  

           publieke functie ervan voor zover het driehoeks-reclameborden betreft)  2:25  

           (Evenementen), 5:14 (Venten) en 5:18 (Incidentele Standplaats). Door deze  

           verbreding vallen  ook kleinere organisaties die een kraampje willen plaatsen,  

           sportverenigingen of scouting die bijv. een stroopwafelactie willen houden of  

           organisaties die driehoeks-reclameborden willen plaatsen binnen de vrijstelling. 

  

2 Beoogd effect 

Zoveel mogelijk verenigingen ondanks hun beperkte financiële middelen in staat te stellen 

in de lijn van het coalitieakkoord  “mee te doen” door het organiseren van evenementen 

van maatschappelijke, sociale,  pedagogische, sportieve, charitatieve en/of culturele aard. 

 

 

3 Argumenten 

1. de meeste organisaties die dit betreffen hebben of niet van deze legesaanpassing 

       gehoord of hebben hier in hun budget 2016 geen rekening mee  kunnen houden. 

2. als de gemeente in 2015 3 miljoen euro overschot heeft is het niet uit te leggen  

       waarom deze organisaties tot bijna 1.000,- euro per vergunning moeten betalen. 

3. deze maatregel past niet bij het achterliggende idee van het coalitieakkoord “van  

       meepraten naar meedoen”. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

- De aanpassing geldt nu alleen voor het jaar 2016. Voor 2017 wordt een nieuwe  

  verordening voorgesteld. 

- Het opnieuw opnemen van het vervallen verklaarde artikel betekent een tekort op de 

  begroting van ongeveer 9.000,- euro voor 2016. 

 
5 Communicatie  

De aangepaste Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 zal worden 

gepubliceerd. Via de website en het Gemeente aan Huis zal hier publiciteit aan worden 

gegeven. 

 
6 Kosten, baten en dekking 

De VVD stelt voor de kosten van ongeveer 9.000,- euro te dekken uit het WMO-budget, 

gerelateerd aan de doelstelling “actief deelnemen aan maatschappelijke activiteiten”. 
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7 Evaluatie 

De raad neemt de opgedane ervaringen mee bij de vaststelling van de verordening voor 

2017. 

 

 

 

De fractie van de VVD,    

 

De fractievoorzitter, 
 
I.H.M. Cooijmans 
 
 
 
Bijlagen:  

1. APV Leiderdorp artikelen vrijstelling leges 
2. Actualisering belastingverordening Leges 2016 

 


