Bijlage
Afvalstoffenheffing 2018
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
7.3 Afval, kosten
Inzamelkosten (personeel en voertuigen)
Verwerkingskosten afval
Personeelskosten niet direct uitvoerend
Kosten huisvesting
Kapitaallasten
Compensabele BTW (af te dragen)
Toerekening rente 2%
Algemene kosten Afvalstoffendienst
Netto kosten 7.3 Afval
7.3 Afval, inkomsten
Bijdragen inzamelkosten
Bijdragen kosten verwerking afval
Bijdrage Reserve Activa (kapitaallasten)
Totaal inkomsten 7.3 Afval
Netto kosten 7.3 Afval
0.4 Ondersteuning organisatie, kosten
Overhead concern
Overhead sector SB
Overhead Afvalstoffendienst
Netto kosten 0.4 Ondersteunende organisatie
0.64 Belastingen overige, kosten
Incassokosten afvalstoffenheffing
Voorziening afvalstoffenheffing oninbaar
Netto kosten 0.64 Belastingen overige
1.2 Openbare orde en Veiligheid, kosten
Aandeel kosten milieupolitie
5.7 Openbaar groen, kosten
Aandeel Meldpunt / GCC
2.1 Verkeer en vervoer, kosten
Aandeel kosten Reiniging O.R.
6.4 Begeleide participatie, kosten
Vergoeding recycling Weener XL
Totaal kosten
7.3 Afval
Opbrengst afvalstoffenheffing
Dekkingspercentage
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Zie paragraaf lokale heffingen voor de beleidsuitgangspunten.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

€ 4.440.270
€ 3.211.500
€ 375.690
€ 310.930
€ 1.014.720
€ 1.717.480
€ 297.070
€ 806.110
€ 12.173.770
€ 600.600
€ 527.500
€ 6.940
€ 1.135.040
€ 11.038.730
€ 475.730
€ 228.630
€ 89.980
€ 794.340
€ 412.920
€ 56.000
€ 468.920
€ 203.870
€ 35.000
€ 1.420.700
€ 270.210
€ 14.231.770
€ 14.036.000
98,6%

Reinigingsrecht
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
7.3 Afval
Inzamelkosten (personeel en voertuigen)
Verwerkingskosten afval
Personeelskosten Bedrijfsbureau, Commercie
Kosten containers (onderhoud, elektra, e.a.)
Kapitaallasten
Algemene kosten Afvalstoffendienst
Netto kosten 7.3 Afval
0.4 Ondersteuning organisatie
Overhead concern
Overhead sector SB
Overhead Afvalstoffendienst
Netto kosten 0.4 Ondersteunende organisatie
Totale kosten
7.3 Afval
Opbrengsten Reinigingsrechten
Dekkingspercentage
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Zie paragraaf lokale heffingen voor de beleidsuitgangspunten.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

€ 135.000
€ 115.000
€ 42.000
€ 36.510
€ 40.000
€ 5.570
€ 374.080
€ 9.300
€ 7.880
€ 3.100
€ 20.280
€394.360
€ 394.360
100%

Rioolheffing
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Beheer en onderhoud riolen

€ 4.733.300

Aanslagoplegging en invordering
Aandeel kapitaallasten

€ 287.430
€ 4.261.950

Netto kosten
Overhead
BTW compensatie
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

€ 9.282.680
€ 315.040
€ 1.064.800
€ 10.662.520
€ 10.662.520
100%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
De tarieven rioolheffing worden bepaald aan de hand van de kosten die ten behoeve van het
inzamelen en transporteren van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater alsmede de
zuivering van huishoudelijk afvalwater worden gemaakt. Daarnaast worden ook de kosten voor de
inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater alsmede
het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor
de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken meegenomen.
De totale kosten worden toebedeeld aan de eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.
Binnen de riolering wordt het profijtbeginsel toegepast. De kosten worden gedeeltelijk verhaald bij
de eigenaren en gedeeltelijk bij de gebruikers. Binnen de gebruikers worden de groot- en de
kleinverbruikers onderscheiden.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Leges
Algemene dienstverlening
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid

Leges, titel 1 hoofdstuk 1 lid 1 a

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage
Berekening van kostendekkendheid

€ 12.865
€0
€ 12.865
€ 5.373
€0
€ 18.238
€ 14.645
80,3%
Leges, titel 1 hoofdstuk 1 lid 1 b

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
De legestarieven worden jaarlijks geïndexeerd en door de raad vastgesteld.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

€ 4.336
€0
€ 4.336
€ 1.343
€0
€ 5.679
€ 5.214
91,8%

Bestuursstukken
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 1 hoofdstuk 2
€ 116
€0
€ 116
€ 57
€0
€ 173
€ 86
49,7%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
De legestarieven worden jaarlijks geïndexeerd en door de raad vastgesteld.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Burgerlijke stand
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 1 hoofdstuk 3
€ 202.050
€0
€ 202.050
€ 40.050
€0
€ 242.100
€ 306.530
127%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
De leges dienen om de lasten die verbonden zijn aan het in behandeling nemen van de aanvraag
door te berekenen. Leges dienen niet als middel ter verhoging van de inkomsten maar als
uitgangspunt dat de ‘gebruiker betaalt.’ Daarnaast zijn voor veel onderdelen binnen titel 1 van de
legesverordening maximale tarieven vastgesteld door het Rijk.
3. Kruissubsidiëring
Binnen titel 1van de legesverordening is kruissubsidiering toegepast. Dit houdt in dat een verwacht
overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een
andere activiteit. Het kostendekkingspercentage van titel 1 als geheel blijft met 90% ruim onder de
norm van maximaal 100% kostendekking per titel.
Identiteitsbewijzen / reispapieren
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 1 hoofdstuk 4
€ 1.550.000
€0
€ 1.550.000
€ 101.400
€0
€ 1.650.500
€ 1.454.000
88,1%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
De leges dienen om de lasten die verbonden zijn aan het in behandeling nemen van de aanvraag
door te berekenen. Leges dienen niet als middel ter verhoging van de inkomsten maar als
uitgangspunt dat de ‘gebruiker betaalt.’ Daarnaast zijn voor veel onderdelen binnen titel 1 van de
legesverordening maximale tarieven vastgesteld door het Rijk.
3. Kruissubsidiëring
Binnen titel 1van de legesverordening is kruissubsidiering toegepast. Dit houdt in dat een verwacht
overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een
andere activiteit. Het kostendekkingspercentage van titel 1 als geheel blijft met 90% ruim onder de
norm van maximaal 100% kostendekking per titel.

Rijbewijzen
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 1 hoofdstuk 5
€ 660.300
€0
€ 660.300
€ 21.800
€0
€ 740.000
€ 755.400
102,1%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
De leges dienen om de lasten die verbonden zijn aan het in behandeling nemen van de aanvraag
door te berekenen. Leges dienen niet als middel ter verhoging van de inkomsten maar als
uitgangspunt dat de ‘gebruiker betaalt.’ Daarnaast zijn voor veel onderdelen binnen titel 1 van de
legesverordening maximale tarieven vastgesteld door het Rijk.
3. Kruissubsidiëring
Binnen titel 1van de legesverordening is kruissubsidiering toegepast. Dit houdt in dat een verwacht
overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een
andere activiteit. Het kostendekkingspercentage van titel 1 als geheel blijft met 90% ruim onder de
norm van maximaal 100% kostendekking per titel.
Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 1 hoofdstuk 6
€ 184.760
€0
€ 184.760
€ 21.800
€0
€ 206.500
€ 161.500
78,2%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
De leges dienen om de lasten die verbonden zijn aan het in behandeling nemen van de aanvraag
door te berekenen. Leges dienen niet als middel ter verhoging van de inkomsten maar als
uitgangspunt dat de ‘gebruiker betaalt.’ Daarnaast zijn voor veel onderdelen binnen titel 1 van de
legesverordening maximale tarieven vastgesteld door het Rijk.
3. Kruissubsidiëring
Binnen titel 1van de legesverordening is kruissubsidiering toegepast. Dit houdt in dat een verwacht
overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een
andere activiteit. Het kostendekkingspercentage van titel 1 als geheel blijft met 90% ruim onder de
norm van maximaal 100% kostendekking per titel.

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid

Leges, titel 1 hoofdstuk 7

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
De legestarieven worden jaarlijks geïndexeerd en door de raad vastgesteld.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

€ 15
€0
€ 15
€8
€0
€ 23
€1
4,3%

Vastgoedinformatie
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten product 822.06 Vergunningen/meldingen
Inkomsten, excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen (810.02
Bestemmingsplannen)
Dekkingspercentage

Leges, titel 1 hoofdstuk 8
€330
€0
€ 330
€ 116
€0
€ 446
€ 375
84,1%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Gezien het feit dat sprake is van niet materiële opbrengsten zijn er ook geen
beleidsuitgangspunten.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Verklaring / afgifte in het belang van de aanvrager
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 1 hoofdstuk 9
€ 18.605
€0
€ 18.605
€ 2.500
€0
€ 21.100
€ 15.320
72,6%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
De leges dienen om de lasten die verbonden zijn aan het in behandeling nemen van de aanvraag
door te berekenen. Leges dienen niet als middel ter verhoging van de inkomsten maar als
uitgangspunt dat de ‘gebruiker betaalt.’
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.
Stadsarchief
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten product 541.10 Onderzoek,
Inkomsten, excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 1 hoofdstuk 10
€ 1.563
€0
€ 1.563
€ 547
€0
€ 2.110
€ 1.155
54,7%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Gezien het feit dat sprake is van niet materiële opbrengsten zijn er ook geen
beleidsuitgangspunten.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Huisvestingswet
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid

Leges, titel 1 hoofdstuk 11

Kosten product 820.1 Beleid Wonen,
Inkomsten, excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

€ 878
€0
€ 878
€ 346
€0
€ 1.224
€ 829
67,7%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Gezien het feit dat sprake is van niet materiële opbrengsten zijn er ook geen
beleidsuitgangspunten.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.
Leegstandwet
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid

Leges, titel 1 hoofdstuk 12

Kosten product 820.1 Beleid Wonen,
Inkomsten, excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Gezien het feit dat sprake is van niet materiële opbrengsten zijn er ook geen
beleidsuitgangspunten.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

€ 7.320
€0
€ 7.320
€ 2.880
€0
€ 10.200
€ 4.360
42,7%

Winkeltijdenwet
1. Totstandkoming tarieven
Hier eventueel toelichting op totstandkoming.
Berekening van kostendekkendheid
Kosten product 310.05 economische ontwikkeling,
Inkomsten, excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 1, hoofdstuk 13
€ 2.098
€0
€ 2.098
€ 1.174
€0
€ 3.272
€ 2.782
85,0%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
In de winkeltijdenwet en de verordening Winkeltijden ’s-Hertogenbosch 2013 is geregeld wanneer
winkels voor publiek geopend mogen zijn. De verordening geeft ook de mogelijkheid om een
incidentele of permanente ontheffing aan te vragen om langer open te zijn. De kosten die gemoeid
zijn voor in behandeling nemen van de aanvraag worden grotendeels in rekening gebracht bij de
aanvrager door middel van het heffen van leges.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.
Wet op de kansspelen
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten taakvelden, incl. (omslag) rente
Inkomsten taakvelden, excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 1, hoofdstuk 14
€ 2.587
€
0
€ 2.587
€ 1.129
€
0
€ 3.716
€ 1.600
43,1%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente
’s-Hertogenbosch 2018. De legestarieven worden jaarlijks geïndexeerd en door de raad
vastgesteld.
Conform de verordening op de heffing en invordering van leges, mogen kosten toegerekend
worden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een vergunning.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Telecommunicatiewet en overige kabels en leidingen
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten beoordeling
Netto kosten taakveld
Overhead incl. (omslag)rente
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 1, hoofdstuk 15
€ 59.630
€ 59.630
€ 20.370
€ 80.000
€ 77.500
96,9%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Het verstrekken van vergunningen en instemmingsbesluiten is een dienst van de gemeente waarvoor
legeskosten in rekening worden gebracht. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen reguliere
aanvragen (instemmingsverzoeken en vergunningen) en aanvragen van minder ingrijpende aard
(meldingen en storingen).
3. Kruissubsidering
N.v.t.
Verkeer en vervoer – vergunningen en ontheffingen
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid

Leges, titel 1 hoofdstuk 16
vergunningen/ontheffingen
€ 12.000
€
930
€ 12.930
€ 6.290
€ 19.220
€ 9.590
49,9%

Personeelskosten
Kosten parkeervergunningensysteem
Netto kosten taakveld
Overhead incl. (omslag)rente
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Berekening van kostendekkendheid
Personeelskosten
Kosten parkeervergunningensysteem
Aanleg/onderhoud gehandicaptenparkeerplaats
Netto kosten taakveld
Overhead incl. (omslag)rente
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 1 hoofdstuk 16 H
gehandicaptenparkeerplaats
€ 4.920
€
120
€ 27.270
€ 32.310
€ 2.580
€ 34.890
€ 6.580
18,9%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Conform de verordening op de heffing en invordering van leges, mogen kosten toegerekend
worden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een vergunning.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Verkeer en vervoer
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid

Leges, titel 1 hoofdstuk 16 a Europese
gehandicaptenparkeerkaart

Kosten geneeskundig onderzoek
Kosten parkeerkaarten
Personeelskosten

€ 25.250
€ 3.500
€ 26.250

Netto kosten taakveld
Overhead incl. (omslag)rente
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

€ 55.000
€
€ 55.000
€ 55.000
100%

Berekening van kostendekkendheid

Leges, titel 1 hoofdstuk 16 b
Vermissing of vervanging Europese
gehandicaptenparkeerkaart

Kosten geneeskundig onderzoek
Kosten parkeerkaarten
Personeelskosten

€ 1.262
€ 175
€ 1.313

Netto kosten taakveld
Overhead incl. (omslag)rente
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

€ 2.750
€
€ 2.750
€ 2.750
100%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Klanten die een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen betalen hiervoor voorafgaand aan het
onderzoek een bedrag van € 110,-. In deze kosten zijn zowel de kosten van het medisch onderzoek
als de legeskosten inbegrepen. Met deze methodiek is de verstrekking van de (landelijke)
gehandicaptenparkeerkaart kosten dekkend. Ter vergelijking. In 2017 bedroegen de kosten voor
een gehandicaptenparkeerkaart eveneens € 110,3. Kruissubsidiëring
N.v.t.
Nasporing gegevens milieu en omgevingsvergunningen
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten product 822.06 Vergunningen/meldingen
Inkomsten, excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen (810.02 Bestemmingsplannen)
Dekkingspercentage

Leges, titel 1 hoofdstuk 17
€ 9.735
€0
€ 9.735
€ 3.422
€0
€ 13.157
€ 11.063
84,1%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Het betreft de gedeeltelijke doorbelasting van gemaakte kosten voor het opvragen van
archiefstukken. Het controleren en verwerken van deze digitale archiefstukken. Hiervoor gelden
geen specifieke beleidsuitgangspunten.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Diversen
1. Totstandkoming tarieven

Berekening van kostendekkendheid
Personeelskosten
Netto kosten taakveld
Overhead incl. (omslag)rente
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage
Berekening van kostendekkendheid

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 1 hoofdstuk 18a
Standplaatsen ideëel
€ 4.720
€ 4.720
€ 2.480
€ 7.200
€ 490
7%
Leges, titel 1 hoofdstuk 18b
Evenementen klein
€ 35.933
€
0
€ 35.933
€ 15.683
€
0
€ 51.616
€ 10.125
19,6%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente
’s-Hertogenbosch 2018. De legestarieven worden jaarlijks geïndexeerd en door de raad
vastgesteld.
Conform de verordening op de heffing en invordering van leges, mogen kosten toegerekend
worden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een vergunning.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Omgevingsvergunning
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten product 002.14 Diverse vergunningen,
002.16 Overige bestuursadvisering en
ondersteuning, 120.01 Brandweer, 210.01
Inrichting openbare ruimte, 541.08 Ontwikkeling en
advies, 560.04 Parken, plantsoenen en bossen,
723.18 Bedrijvigheid, geluid, veiligheid, 810.02
Bestemmingsplannen, 822.03
Omgevingsvergunning afdeling VTH uitgaven,
822.06 Vergunningen/meldingen, 822.07 Controle
toezicht en handhaving, 823.02
Omgevingsvergunning afdeling VTH inkomsten,
940.01 Lasten heffing en invordering gemeentelijke
belastingen
Inkomsten, excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 2 hoofdstuk 3
€ 2.861.179

€0
€ 2.861.179
€ 806.258
€
46.699
€ 3.714.136
€ 3.568.970
96,1%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Voor het in behandeling nemen van aanvragen om omgevingsvergunningen, die vallen onder de
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), worden leges in rekening gebracht. Een
aanvraag om omgevingsvergunning kan bestaan uit één of meerdere deelactiviteiten.
Bouwactiviteiten, aanlegactiviteiten, planologisch strijdig gebruik, in gebruik nemen of gebruiken
van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, activiteiten met betrekking tot monumenten, inrit of
uitweg, kappen en handelsreclame zijn daar voorbeelden van.
Het totaal van de opbrengsten, van de leges omgevingsvergunning, gebaseerd op de huidige
tarieven leidt in grote mate tot een kostendekkende opzet. Het totaal van de opbrengsten komt
voor het overgrote deel uit leges op de activiteit Bouwen (93%).
Met uitzondering van de activiteiten bouwen, brandveilig gebruik, kappen en een deel van de
activiteit planologisch strijdig gebruik, waarvoor variabele tarieven gelden, bestaan de overige
tarieven uit vaste bedragen.
Bij de activiteit bouwen is er bewust voor gekozen om voor bouwplannen met lage bouwkosten,
legestarieven te hanteren die lager zijn dan de kosten die met het in behandeling nemen van de
aanvraag gemoeid zijn. Dit om te voorkomen dat bv. een aanvraag voor het bouwen van een
dakkapel leidt tot een te hoog legesbedrag waardoor mogelijk meer gebouwd gaat worden zonder
omgevingsvergunning. Er is een nieuw bomenbeleid vastgesteld. Dit leidt tot een verminderd
aantal kapvergunningsplichtige bomen en dito omgevingsvergunningen met de activiteit kappen.
Daardoor is het risico op het kappen van bomen zonder vergunning ook verkleind en de aanleiding
voor een extra laag legestarief vervallen. Het tarief voor de leges voor de omgevingsvergunning
met de activiteit kappen sluit daarom aan op vergelijkbare omgevingsvergunningen zoals de
omgevingsvergunning met de activiteit aanleggen, uitweg of reclame.
3. Kruissubsidiëring

In beginsel zijn de legestarieven lager dan de gemaakte kosten voor het in behandeling nemen van de
activiteiten behorende bij die aanvragen omgevingsvergunning. Alleen ingeval er sprake is van
bouwplannen met bouwkosten hoger dan € 125.000,= zijn de legesbedragen hoger dan de kosten die
samenhangen met het in behandeling nemen van de activiteit. Via deze hogere legesbedragen wordt een
deel van de (te) lage legesbedragen gecompenseerd.
Omgevingsvergunning hogere grenswaarde wet geluidhinder
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten product 723.18 bedrijvigheid, geluid,
veiligheid,
Inkomsten, excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 2 hoofdstuk 4
€ 32.940
€0
€ 32.940
€ 12.780
€0
€ 45.720
€ 31.660
69,2%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Uitgangspunt is toerekening van de kosten naar de aanvrager.
Gekozen is voor een legesbedrag voor een losse woning met een toeslag voor elke extra
wooneenheid in een complex/gebouw. Voor een groter project is meer werk/afstemming nodig,
maar minder dan voor een losse procedure per wooneenheid.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Drank en horeca
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten taakveld incl. (omslag) rente
Inkomsten taakvelden, excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 3 hoofdstuk 1
€ 77.660
€
0
€ 77.660
€ 33.602
€
0
€ 111.262
€ 70.634
63,5%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente
’s-Hertogenbosch 2018. De legestarieven worden jaarlijks geïndexeerd en door de raad
vastgesteld.
Conform de verordening op de heffing en invordering van leges, mogen kosten toegerekend
worden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een vergunning.
3. Kruissubsidiëring

N.v.t.
Organiseren evenementen of markten
1. Totstandkoming tarieven

Berekening van kostendekkendheid
Kosten taakveld incl. (omslag) rente
Inkomsten taakvelden, excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 3 hoofdstuk 2
€ 29.225
€
0
€ 29.225
€ 12.755
€
0
€ 41.980
€ 22.947
54,7%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente
’s-Hertogenbosch 2018. De legestarieven worden jaarlijks geïndexeerd en door de raad
vastgesteld.
Conform de verordening op de heffing en invordering van leges, mogen kosten toegerekend
worden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een vergunning.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Prostitutiebedrijven
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten taakveld incl. (omslag) rente
Inkomsten taakvelden, excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 3 hoofdstuk 3
€ 945
€
0
€ 945
€ 335
€
0
€ 1.280
€ 1.026
80,2%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente
’s-Hertogenbosch 2018. De legestarieven worden jaarlijks geïndexeerd en door de raad
vastgesteld.
Conform de verordening op de heffing en invordering van leges, mogen kosten toegerekend
worden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een vergunning.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Diversen
1.Totstandkoming tarieven

Berekening van kostendekkendheid
Kosten taakveld(en), incl.
(omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl.
Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

Leges, titel 3 hoofdstuk 6 c Plaatsen
goederen op openbare weg

€ 11.978
€
0
€ 11.978
€ 5.228
€
0
€ 17.206
€ 7.725
44,9%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente
’s-Hertogenbosch 2018. De legestarieven worden jaarlijks geïndexeerd en door de raad
vastgesteld.
Conform de verordening op de heffing en invordering van leges, mogen kosten toegerekend
worden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een vergunning.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Berekening van kostendekkendheid

Leges, titel 3 hoofdstuk 6 d
Ventvergunning

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

€ 1.916
€
0
€ 1.916
€ 836
€
0
€ 2.752
€ 1.236
44,9%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente
’s-Hertogenbosch 2018. De legestarieven worden jaarlijks geïndexeerd en door de raad
vastgesteld.
Conform de verordening op de heffing en invordering van leges, mogen kosten toegerekend
worden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een vergunning.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Berekening van kostendekkendheid

Leges, titel 3 hoofdstuk 6 e
standplaatsen commercieel

Personeelskosten
Netto kosten taakveld

€ 27.150
€ 27.150

Overhead incl. (omslag)rente

€ 14.230

Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

€ 41.380
€ 16.070
38,8%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente
’s-Hertogenbosch 2018
Conform de verordening op de heffing en invordering van leges, mogen kosten toegerekend worden
voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een vergunning..
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Haven- en liggelden
Haven en liggelden
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Beheer en onderhoud havens
Kapitaallasten
Netto kosten taakveld

€ 96.350
€ 141.280
€ 237.630

Overhead incl. (omslag)rente

€

Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

€ 245.730
€ 89.970
36,6%

8.100

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Er wordt haven- en liggeld geheven voor enerzijds vaartuigen, die een haven binnenkomen of aan
aanlegplaatsen der gemeente aanleggen of, aan particuliere aanlegplaatsen gelegen, geheel of
gedeeltelijk in een haven ligplaats innemen en die meer dan vier kubieke meter waterverplaatsing
hebben en anderzijds voor woonschepen, die in een haven of de Binnenhaven ligplaats innemen.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Begraafplaatsen
Begraafplaatsrechten
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente en
kapitaallasten
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen
Netto kosten taakveld
Overhead incl. (omslag)rente
Totale kosten
Opbreng heffingen
Dekkingspercentage

€ 164.600
€ 13.610
€ 150.990
€ 5.100
€ 156.090
€ 103.590
66,4%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke
begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. In
de tariefbepaling wordt een grote verscheidenheid aan diensten gedifferentieerd. In hoofdlijnen
worden begraafplaatsrechten, het begraven/plaatsen van urnen, het bijzetten van stoffelijke
overschotten en het lichten en ruimen onderscheiden.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

Markt- en plaatsengeld
Markt- en plaatsengeld
1. Totstandkoming tarieven
Berekening van kostendekkendheid
Personeelskosten
Schoonmaak eigen dienst
Energie en water
Onderhoud goederen
Overige dienstverleningen
Promotiegelden
Vervoer marktlieden
Algemene kosten
Netto kosten taakveld
Overhead
Totale kosten
Geraamde opbrengst heffingen
Geraamde opbrengst energiekosten
Dekkingspercentage (excl energiekosten)

€ 183.250
€ 103.050
€ 69.500
€ 10.280
€ 24.350
€ 30.760
€ 30.080
€ 7.650
€ 458.920
€ 15.630
€ 474.550
€ 361.470
€ 62.440
89,3%

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting
Verordening op de heffing en de invordering van markt- en plaatsengeld in de gemeente
’s-Hertogenbosch 2018. In de gemeente 's-Hertogenbosch wordt onder de naam markt- en
plaatsengeld een recht geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur
verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen
van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte
hulpmiddelen.
3. Kruissubsidiëring
N.v.t.

