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Gemeente

Roosendaal Raadsmededeling

Datum: Nr.:

Van: het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Theunis

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: Wethouder Theunis

Onderwerp: Onderzoek verlagen of afschaffen leges en precariobelasting

Bijlage: Motie Onderzoek verlagen of afschaffen leges en precariobelasting

Kennisnemen van
1. Het voorstel van het college om de huidíge tarieven voor de precariobelasting te handhaven en
geen wijzigingen aan te brengen in de legesverordening;
2. lnitiatieven uit het Burgerakkooid af te wachten en deze mee te nemen bij de afwegingen in de
Kadernota 2018.

lnleiding
Tijdens de beraadslagingen over de Kadernota 2OI7 in de raadsvergadering van21-juli 2016 is motie
L2 - onderzoek verlagen of afschaffen precario aangenomen. Hierbij is het college opgedragen om
voor de begroting 2OL7 de raad te ínformeren over de diverse nog bestaande legeskosten en
precariobelastingen en daarbij aan te geven welke mogelijkheden er zijn tot administratieve
lastenverlichting alsmede of verlaging of afschaffing van de heffing, ter bevordering van investeringen
of initiatieven.
Tijdens de behandeling van de begroting2OTT is toegezegd dat bij de Kadernota 2018 een voorstel
tegemoet gezien kan worden.

I nformatie/kernboodschap
Preca riobelasting
Met in gang van 2OL4 is een aantal onderdelen waar voorheen precariobelasting over werd geheven
geschrapt uit de verordening. Genoemd worden voorwerpen voor reclamedoeleinden en
zonneschermen. Tevens is bepaald dat geen precariobelasting wordt geheven over voorwerpen
waarvoor geen vergunning is vereist (voorbeeld stoepborden).
Momenteel wordt precariobelasting geheven over voorwerpen waarvoor een vergunning is vereist.
Precariobelasting wordt momenteel geheven voor onderdelen uit de verordening waarbij enerzijds
erkenning van gemeente-eigendom geldt en anderzijds worden er inkomsten gegenereerd door het
gebruik van gemeente-eigendom.
ln onderstaand overzicht de in 2016 opgelegde aanslagen precariobelasting, per onderdeel van de
verordening:

Omschrijving bedrag soort

Leidingen en kabels €. L.576 Erkenning gemeente eigendom
Buizen en kokers € 4.08L Erkenning gemeente eigendom
Rails € 4L8 Erkenning gemeente eigendom
Uitstalling goederen € 1.600 Genereren inkomsten uit gebruik
Sta nd plaatsen € 16.938 Genereren inkomsten uit gebruik
Terrassen €73.r84 Genereren inkomsten uit gebruik
Totaal €97.797



Leges

Leges worden voornamelijk geheven als tegemoetkoming in de kosten van dienstverlening.
De tarieventabel bestaat uit 3 hoofdstukken, nl.:

L. Algemene dienstverlening
w.o. paspoorten, rijbewijzen, h uwel ijken, e.d.

2. Omgevingsvergunningen
3. Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn (APV)

w.o. horeca, evenementen, speelautomaten, e.d.

Bij een vorig onderzoek heeft is besloten tot o.m. L00% kostendekkendheid bij de

omgevingsvergunningen en bij de APV-vergunningen een kostendekkendheid van minimaal23o/o.
Een kostendekking van23% wordt de laatste jaren niet gehaald, mede als gevolg van:
- Evenementenvergunningen kunnen sinds 2016 meerjarig worden aangevraagd, daarbij geldt een

gereduceerd tarief; bij een evenementenvergunning met een bezoekersaantal tot 250 bezoekers
geldt uitsluitend een meldingsplicht.

- Tevens is een vrijstelling opgenomen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement of het houden van een
collecte door een vereniging, stichting die in Roosendaal zijn gevestigd en werken met vrijwilligers.

Consequenties
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.

Vervolg(procedure)
De financiële consequenties worden integraal afgewogen in de kadernota 2018.

Bijlagen
1. Motie Onderzoek verlagen of afschaffen leges en precariobelasting

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roose
De secretaris, u rge
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