
Kostenonderbouwing heffingen   (alle bedragen x € 1.000) 
 
 
 

1. Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht   
   
Kosten taakvelden:   
2.1  Verkeer en vervoer (vegen) 52  
6.3  Inkomensregelingen (kwijtschelding) 46  
7.3  Afval 2.575  
Baten taakvelden:   
7.3  Afval -/- 1.007   
Netto kosten  1.666  
   
Overig toe te rekenen kosten:   
Overhead  246  
Rente 27  
BTW 433  
Totale kosten 2.372  
   
Opbrengst heffingen: 2.372  
Dekking  100% 
 
Beleidsuitgangspunten: 
- De gemeente streeft naar kostendekkendheid op begrotingsbasis. 
- Overschotten en tekorten die jaarlijks bij de jaarrekening ontstaan worden verrekend 

met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De buffer van deze voorziening is 
vastgesteld op € 100.000. Dit is de norm voor de ondergrens. Als in de voorziening een 
overschot ontstaat ten opzichte van deze norm dan wordt dit bij de tariefstelling 
betrokken: 2/3e deel in het eerstvolgend jaar, 1/3e deel in het daaropvolgende jaar.  
In 2018 is er geen ruimte voor teruggaaf ten laste van de voorziening.  

- Veegkosten worden voor 25% toegerekend. 
 
 
 

2. Rioolheffing   
   

Kosten taakvelden:   
2.1  Verkeer en vervoer (vegen) 104  
6.3  Inkomensregelingen (kwijtschelding) 32  
7.2  Riolering 1.015  
 1.151  
Overig toe te rekenen kosten:   
Overhead  277  
BTW 143  
Totale kosten 1.571  
   
Opbrengst heffingen: 1.571  
Dekking  100% 

 
 



Beleidsuitgangspunten: 
- De gemeente streeft naar kostendekkendheid over de totale looptijd van de riolering.  
- De kostendekkendheid wordt periodiek bepaald en cijfermatig onderbouwd in het 

gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De saldi worden jaarlijks toegevoegd dan wel 
onttrokken aan de voorziening egalisatie rioolbeheer.  

- Veegkosten worden voor 50% toegerekend. 
 
 

 

3. Lijkbezorgingsrechten   

   
Kosten taakveld:   
7.5  Begraafplaatsen en crematoria 71   
   
Overig toe te rekenen kosten:   
Overhead  24  
BTW 12  
Totale kosten 107  
   
Opbrengst heffingen: 35  
Dekking  33% 
 
Beleidsuitgangspunten: 
- 
 
 
 

4. Leges       
Hoofdstuk Kosten 

taakvelden 
Overhead BTW Totale 

kosten 
Leges % 

Titel 1       

1 burgerlijke stand 24 8 1 33 24 73% 

2 reisdocumenten 216 103  319 244 76% 

3 rijbewijzen 119 45  164 131 80% 

4 verstrekkingen BRP 7 5  12 10 83% 

5 overige publiekszaken 31 12  43 30 70% 

6 alg. en juridische zaken 53 26  79 20 25% 

7. telecommunicatie 37 38  75 75 100% 

8. verkeer en vervoer -    -  

9. diversen  -    -  

       

       

Titel 2       

omgevingsvergunning 299 179 16 494 386 78% 

bestemmingsplanwijziging 30 25 1 56 25 45% 

overige hoofdstukken -    -  

       

Titel 3       

1 horeca 14 15  29 4 14% 

2 prostitutiebedrijven -    -  

3 evenementen 23 23  46 3 7% 

4 brandbeveiliging -    -  

5 kinderopvang 3   3 3 100% 

6 overige -    -  

       

Totaal 856 479 18 1.353 955 71% 



Beleidsuitgangspunten: 
- De gemeente streeft naar kostendekkendheid van de leges op verordeningniveau, met 

dien verstande dat in de tarieventabel kruissubsidiëring mogelijk is: 
o tussen en binnen de hoofdstukken van titel 1 en 2 
o binnen hoofdstukken die behoren tot titel 3 

- De bouwleges worden geraamd o.b.v. het meerjarig gemiddelde. Overschotten en 
tekorten die op jaarrekeningbasis in de opbrengst ontstaan worden verrekend met de 
egalisatiereserve. 

- Voor de tariefstelling wordt aangesloten bij de wettelijk geldende voorschriften voor 
maximaal toegestane tarieven (zoals bij de reisdocumenten en rijbewijzen). 

- Bij het bepalen van de tariefhoogte kan eveneens een rol spelen: 
o de maatschappelijke aanvaardbaarheid  
o de doelstellingen die de gemeente met bepaalde vergunningen nastreeft 
o dat tarieven niet in bijzondere mate uit de pas lopen ten opzichte van tarieven 

van andere, omliggende gemeenten. 
 


