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  samengevat is het geformuleerde doel van het onderzoek:  

 

• Inzicht verschaffen in de processen die leiden tot het vaststellen van de 

kostendekkendheid van de leges en rechten.  

• Op basis van dit inzicht de gemeenteraad voorzien van feitelijke informatie,  

        als input voor het politieke debat over leges en rechten; 

 

• Tevens 13 vragen in de clusters: 

– Hoogte van de leges 

– Tariefsberekening 

– Proces van tariefbepaling en vaststelling 

– Transparantie 
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Onderzoeksvraag 



Onderzochte tarieven 
Hoofdstuk  

Titel 1 tarieventabel 

4 

- Burgerlijke stand 

- Reisdocumenten 

- Rijbewijzen  

Titel 2 tarieventabel 

5 

- Omgevingsvergunning activiteit bouwen 

Titel 3 tarieventabel 

- Organiseren evenementen of markten 
6 

Lijkbezorgingsrechten 
7 

  

Rioolheffing 8 
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Onderzochte tarieven 
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Berekeningssystematiek 

• aantal activiteiten x tijd x uurtarief = personele 

kosten  

• personele kosten + materiële kosten = totale kosten 

• aantal activiteiten x  legestarief= baten 

 

• baten / totale kosten = kostendekkendheids 

percentage 

 



Verhouding onderzoeken 
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• Tarieven Leiderdorp gemiddeld tot laag t.o.v. 

benchmark 

• Geen transparante berekening van de tarieven 

• Geen gebruik van de handreiking van BZK 

• Sprake van indexering (geen 

procesbeschrijving/voering) 

• Mogelijkheden voor verhogen van tarieven 

 

Opvallende zaken -1 



Opvallende zaken -2 

• Onvoldoende detailniveau in begroting voor een 

correcte en volledige kostenonderbouwing. 

• Opbouw uurtarief weinig transparant. 

• Laag uurtarief door het niet verdisconteren van 

directe kosten. 
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Kostendekkendheid 
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Recapitulatie Kostendekkendheidsonderzoek tarieventabel Leiderdorp 2012 

    Kosten  Opbrengsten Kostendekkendheid 

Titel 1 Algemene dienstverlening €  387.483,00 €  400.732,00 103% 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand – Huwelijken €    21.645,00 €  24.466,00 113% 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten € 258.302,00 € 278.791,00 108% 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen  € 107.536,00 €   97.475,00 91% 

Titel 2  
Dienstverlening vallend onder fysieke 

leefomgeving/omgevingsvergunning 
  51% 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning* € 221.280,00 € 113.493,00 51% 

Titel 3 
Dienstverlening vallend onder Europese 

dienstenrichtlijn 
€37.298,00 €       3.991,00 11% 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten € 37.298,00 €     3.991,00 11% 

 Saldo €  424.781,00 €  404.723,00 95% 

* Gegevens komen uit het definitieve rapport kostendekkendheidsonderzoek leges van 7 november 2012 
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Conclusies  

 



• Opnieuw kijken naar de wijze van berekening en 

bepaling van de interne uurtarieven, aangezien 

er op dit moment nog geen zuiver uurtarief kan 

worden bepaald. “Dus geen transparantie”. 
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• Beheersmaatregel tegen het mogelijk 

optredende risico van betwiste legesheffingen 

zal er gewerkt moeten worden aan een stevige 

onderbouwing van de kosten. 
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• Heroverwegen van de heffingsgrondslag voor de 

bouwleges op vierkante meters in plaats van de 

regulier door gemeenten gehanteerde 

berekeningsmethode op basis van de 

bouwkosten. 
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• In 2013 onderbouwen van de kosten 

lijkbezorgingsrechten, aangezien de organisatie 

op dit moment een onvoldoende onderbouwing 

heeft.  
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• De berekening en de bepaling van de tarieven 

van de leges en de rechten als onderdeel van 

het begrotingsproces van de gemeente 

beschrijven en borgen in een jaarlijkse cyclus. 
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• Bij de rioolheffing behoort- meer dan nu - 

aandacht te worden gegeven aan de 

kostencomponenten die in deze heffing 

thuishoren, waaronder de BTW. 
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• Vanuit het bestuurlijk niveau stimulerende 

sturing en invulling geven aan het vereiste van 

transparantie waar het de heffing en invordering 

van leges en rechten aangaat, hieronder 

begrepen de rioolheffing. 
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VRAGEN? 


