
    
 
 

Motie onderzoek verlagen of afschaffen leges en precario 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 21 juli 2016 gehoord de beraadslaging 
over kadernota. 
 
Constaterende dat: 

- Er in 2014 een aantal precarioheffingen al zijn afgeschaft, voor zaken waar geen vergunning 
voor nodig is 

- Leges kosten en precarioheffing in grote mate in rekening wordt gebracht in overeenstemming 
met de gemaakte kosten voor deze producten  

- De opbrengsten van precarioheffing niet meer zijn begroot dan € 105.000 op jaarbasis.  
- Zowel het heffen van leges alsmede precario kosten als administratieve lasten met zich 

meebrengt 
 
Overwegende dat: 

- Ondernemers in de compacte Binnenstad conform de plannen vastgesteld door Raad en 
College meer vrijheid krijgen in mogelijkheden van ondernemerschap, met daarbij een flexibel 
bestemmingplan 

- Een gunstig bedrijfsvestigingsklimaat op de industrieterreinen kan worden bevorderd door 
lagere legeskosten en precarioheffing 

- Zowel inwoners, bedrijven als verenigingen die frequent te maken hebben met legeskosten of 
precarioheffing, vaak geconfronteerd worden met een uitgebreide vragenset en voorwaarden 
waarop ze de aanvraag kunnen indienen 

 
 
Van mening zijnde dat: 

- Actieve en nieuwe ondernemers in de compacte Binnenstad en nieuwe bedrijven die zich in 
de Gemeente Roosendaal vestigen een gunstig effect hebben op onze lokale economie en 
werkgelegenheid  

- Verlaging van administratieve lasten zowel ten goede komt aan inwoners, ondernemers als 
verenigingen, waarmee de drempel voor het doen van nieuwe investeringen of ontwikkeling 
van activiteiten wordt verlaagd 

 
 
Besluit het college op te dragen: 

 Om voor de begroting van 2017 de Raad te informeren over de diverse nog bestaande 
legeskosten en precarioheffingen, daarbij aangegeven welke mogelijkheden er zijn tot 
administratieve lastenvermindering alsmede of verlaging of afschaffing van de heffing, ter 
bevordering van investeringen of initiatieven, kunnen worden voorgesteld 
 
 

en gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens:   
VLP   Arwen van Gestel 
Roosendaalse Lijst  Eric de Regt 
VVD   Jeroen van de Beemt 
CDA   Sandra van den Nieuwenhof 


