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Adviesnota raad 

Besluiten tot vaststellen Legesverordening 2023  
 

Beslispunten 

 

1. De volgende belastingverordening vast te stellen: de Verordening leges 2023 

   

 

Inleiding 

 

De gemeentelijke belastingen maken deel uit van de totale gemeentelijke inkomsten. 

Jaarlijks moeten deze opnieuw worden vastgesteld. Bij de legesverordening betreft dit 

kostendekkende tarieven. Voor reisdocumenten, rijbewijzen en verklaringen omtrent 

het gedrag geldt dat het rijk de tarieven heeft gemaximeerd. 

 

In een eerder stadium is uw raad aangegeven dat de invoering van de Omgevingswet 

en de Wet kwaliteitsborging nog ongewis was. De invoering van deze wetten heeft 

grote impact op de processen van de gemeente en daarom ook op de producten en 

tarieven die via de legesverordening in rekening worden gebracht. Inmiddels heeft het 

Rijk besloten de invoering van beide wetten uit te stellen tot in ieder geval 1 juli 2023. 

In kwartaal twee van 2023 zal uw raad daarom een nieuwe legesverordening worden 

aangeboden, tenzij de invoering van de wetten wederom wordt uitgesteld. 

  

 

Beoogd effect 

 

De kosten voor het behandelen van aanvragen voor individuele diensten zo veel 

mogelijk dekken. 

 

Argumenten 

 

1. Door aanpassing van de tarieven wordt bereikt dat wordt voldaan aan het voor           

de leges vastgesteld beleid.  

De gemeente streeft naar een evenredige verhouding tussen de kosten en baten 

van dit product. De wettelijke voorgeschreven tarieven, zoals bijvoorbeeld voor 

reisdocumenten, vormen hierop een uitzondering.  

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

1. In de gemeentebegroting is rekening gehouden met de tarieven zoals die nu 

worden voorgesteld.  

Indien deze niet overeenkomstig worden vastgesteld ontstaat er een negatief effect 

voor de begroting.  
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Financiën 

 

Door de tarieven aan te passen kunnen de daaraan gekoppelde gemeentelijke 

uitgaven worden bekostigd.     

 

Communicatie en samenspraak 

 

De nieuw vastgestelde verordening zal worden gepubliceerd in het systeem van 

Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) en met een korte verwijzing 

worden opgenomen in het Veldhovens Weekblad. Vastgestelde verordeningen vindt u 

op www.veldhoven.nl/regelingenbank.   

 

Uitvoering / planning 

 

De nieuwe tarieven gaan na vaststelling in per 1 januari 2023. De heffing en 

invordering vinden plaats bij het cluster Financieel Beheer en het cluster Burgerzaken.   

 

  

 

Bijlagen 

 

 

1.      de Verordening leges 2023 met tarieventabel. 

 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

PoHo: 

- De basis van de Legesverordening ligt in de vastgestelde begroting; 

- De gemeente hanteert een grensbedrag van 5 ton voor wat betreft het heffen van 

leges. Dit is een verplichting. De verplichting is gebaseerd op een juridische 

uitspraak; 

- Er wordt niet actief een vergelijking getrokken met andere gemeenten voor wat 

betreft de hoogte van de legestarieven. 

 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 

secretaris                                   burgemeester 
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