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Aan 

De gemeenteraad 
 Van 

Het college van burgemeester 

en wethouders 

 Datum 

20 oktober 2016 

Kopie 

 

Betreft 

Errata op (concept)begroting 2017 

 

Geachte raadsleden, 

 

In deze memo treft U een nieuwe tabel en een stuk tekst aan ter vervanging in het 

boekwerk van de (concept)begroting 2017. 

 

In de tabel staan nu de juiste cijfers voor vergelijking van deze begroting met de jaar-

rekening 2015. Daarnaast staat nu de juiste tekst bij wijze van toelichting op de tabel 

van de kostendekkendheid van de leges. 

 

Aangezien het boekwerk van de (concept)begroting 2017 al naar U verzonden is, kie-

zen wij ervoor om deze wijzigingen via een memo met errata aan U voor te leggen. 

 

Erratum 1 

Wijziging van de eerste tabel op bladzijde 138 van de financiële begroting, 

onderdeel globale vergelijking met de jaarrekening 2015, als volgt: 

 

Bedragen * 1.000 Voordeel  Nadeel  

Eenmalige baten en lasten rekening 2015   339 

Vervoersvoorzieningen 82   

Toevoeging aan reserves decentralisaties 200   

Invoeringskosten decentralisaties 77   

Jeugdhulp /preventie   47 

Inkomensdeel wet werk en bijstand   110 

Reintegratie   134 

Leges Bouwvergunningen 240   

Groot Onderhoud Wegen 240   

kosten betaald parkeren 144   

Boetes Parkeren   156 

Pensioenverplichtingen Wethouders 110   

deelfonds sociaal  decentralisaties per saldo   93 

Kapitaallasten   33 

Kosten DUO structureel   65 

Ontwikkeling personele lasten   160 

Bijdrage uit reserve voor projecten   145 

Post Onvoorzien   70 

Overige posten per saldo   67 

  1.093 1.419 

Begroting 2017 per saldo nadeliger   326 
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Erratum 2 

Wijziging van de tekst boven de tabel met de titel Afvalstoffenheffing en het-

geen daaronder is opgenomen op bladzijde 92 van de paragraaf lokale hef-

fingen als volgt: 

 

Leges 

 

De aard van de leges is zeer divers. Bij heffing van deze leges dient sprake te zijn van 

kostenverhaal ter zake van een door of vanwege de gemeente verstrekte dienst (veelal 

administratieve dienstverlening). De belastingplichtige is de aanvrager van de dienst 

dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. Er is een toenemende ont-

wikkeling om gemeentelijke tarieven te maximaliseren of te begrenzen. Bij de algeme-

ne leges zijn de tarieven van de paspoorten en rijbewijzen al begrensd door rijksbeleid. 

Een opsomming van de diensten waarvoor leges verschuldigd zijn is opgenomen in de 

tarieventabel behorend bij de leges verordening.  

De wettelijke basis voor de heffing is artikel 229 Gemeentewet en de legesverordening. 

De tarieven binnen de algemene leges mogen maximaal  100% kostendekkend zijn, 

waarbij het mogelijk is om een eventuele tekorten te verhalen bij andere legestarieven. 

 

 

 

 

 


