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Samenvatting
Voorgesteld wordt om de eerste wijziging van de Legesverordening 2010 vast te stellen. De
wijziging omvat een aanpassing van de leges voor de omgevingsvergunningen voor
bouwactiviteiten en een aanvulling op de berekening van de bouwkosten.

Beslispunten
De eerste wijziging Legesverordening 2010 vaststellen conform het bijgevoegde raadsbesluit.

Inleiding
Vooruitlopend op de invoering van de WABO is de legesverordening 2010 hierop in december
2009 al aangepast. Hierbij is de model-legesverordening van de VNG gevolgd.
In het VNG-model van de tarieventabel bij de legesverordening is opgenomen dat bij de
bepaling van de bouwkosten ter berekening van de bouwleges de omzetbelasting niet
meegenomen moet worden. Dit sluit aan bij de gegevens die bij de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten moeten worden verstrekt. Daar wordt namelijk
ook gevraagd naar de geschatte bouwkosten exclusief BTW. Op basis van de legesverordening
2009 moeten de bouwkosten berekend worden op basis van de bouwkosten inclusief
omzetbelasting. Echter bij de berekening van de tarieven voor de bouwleges bij de WABO is
vergeten de 19% verlaging van de bouwkosten te verwerken. Met bijgaand conceptraadsbesluit wordt dit gecorrigeerd. Omdat de WABO nog niet inwerking is getreden heeft deze
omissie nog geen financiële gevolgen gehad.
Volgens de tarieventabel wordt voor de bepaling van de bouwsom de aannemingssom
gehanteerd zoals bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV). In de praktijk wordt in Asten voor
de beoordeling en vaststelling van de bouwsom gebruik gemaakt van het overzicht
bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets van het Regionaal
Overleg Eindhoven Bouwtoezicht. Vandaar de verwijzing naar het ROEB overzicht is
toegevoegd aan artikel 2.1.1.1 van de tarieventabel.
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Wat willen we bereiken
n.v.t.

Wat gaan we daarvoor doen
Om de verordening rechtsgrond te verschaffen wordt na de vaststelling van deze verordening
een publicatie in het Peelbelang opgenomen dat de raad deze verordening heeft vastgesteld.
Mogelijke Alternatieven
N.v.t.
Risico’s
N.v.t.
Wat mag het kosten
N.v.t.
Bijgaand treft u aan:
Het concept-raadsbesluit eerste wijziging Legesverordening 2010.
Voor u ligt ter inzage:
•
•
•

Legesverordening 2010, inclusief bijbehorende tarieventabel.
Legesveordening 2009, inclusief bijbehorende tarieventabel.
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