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Geachte leden van de Raad, dames en heren,
Het is de Rekenkamer van de gemeente een genoegen u bij deze het eerste
onderzoeksrapport aan te bieden.
Tijdens onze oriëntatie naar onderzoeksthema’s, was het de Raad, via
woordvoerders uit het Presidium, die “bouwleges” noemde als één van de
gewenste onderwerpen.
Met toepassing van onze wegingscriteria en na afweging t.o.v. andere
genoemde thema’s door meerdere gremia, hebben wij gekozen voor dit thema
van de bouwleges.
Wij zijn van mening dat dit rapport, met de titel “Bouwleges in de steigers”, een
toegevoegde waarde heeft voor het besturen van deze gemeente.
Wij hebben dan ook gemeend om enkele aanbevelingen te doen, waarover wij,
zo u dat op prijs stelt, vanzelfsprekend bereid zijn nader toelichting te geven.
Verwachtend met een en ander van dienst geweest te zijn, een vriendelijke groet
en een
hoge achting,
namens de Rekenkamer Hardenberg, de voorzitter,
C.H. van Woerkom
c.c. Het college van B&W
De gemeentesecretaris/het MT
De pers/media
De geïnterviewden
2 | BOUWLEGES IN DE STEIGERS

INHOUD

1.

INLEIDING

4

1.1

AANLEIDING

4

1.2

AANPAK VAN HET ONDERZOEK

4

1.3

LEESWIJZER

5

2.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5

3.

BELEID EN PROCES VAN BOUWVERGUNNINGEN

8

3.1

WETTELIJK KADER

8

3.2

BELEID TARIEFSTELLING

9

3.3

PROCES VAN BOUWVERGUNNINGEN

12

3.4

AANTALLEN AANVRAGEN EN VERSTREKTE VERGUNNINGEN

14

4.

5.

TIJDSBESTEDING, KOSTEN EN OPBRENGSTEN

16

4.1

INLEIDING

16

4.2

TIJDSBESTEDING PRODUCT BOUWVERGUNNINGEN

16

4.3

KOSTEN PRODUCT BOUWVERGUNNINGEN

19

4.4

TARIEVEN BOUWLEGES GEMEENTE HARDENBERG

21

4.5

OPBRENGSTEN BOUWVERGUNNINGEN

24

4.6

BEOORDELING KOSTENDEKKENDHEID EN CAUSALITEIT KOSTEN EN TARIEVEN

27

RESULTATEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

28

5.1

INLEIDING

28

5.2

BEVINDINGEN BENCHMARK KOSTENCOMPONENTEN

28

5.3

BEVINDINGEN BENCHMARK TARIEVEN BOUWLEGES

29

5.4

BEVINDINGEN ONDERZOEK VERENIGING EIGEN HUIS (2006)

32

5.5

BEVINDINGEN ONDERZOEK VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

32

6.

BESTUURLIJKE REACTIE

33

7.

NAWOORD REKENKAMER HARDENBERG

36

BIJLAGE 1. GEÏNTERVIEWDEN EN DOCUMENTEN

39

BOUWLEGES IN DE STEIGERS | 3

1. INLEIDING

1.1 AANLEIDING
Bij de herindeling van de gemeente Hardenberg per 1 januari 2001 zijn de begrotingen van de drie oorspronkelijke
gemeenten - Avereest, Gramsbergen en Hardenberg - samengevoegd. Daarbij is het gemiddelde genomen van de tarieven
van bouwleges van de drie voorgangers van de nieuwe gemeente Hardenberg. Een grondige herberekening van de tarieven
voor bouwleges heeft rond de herindeling in 2001 niet plaatsgevonden. Later zijn de tarieven wel aangepast om kostendekkendheid te realiseren, echter zonder een fundamentele herijking van de bouwleges.
Daarnaast is door de gemeenteraad van Hardenberg sindsdien meerdere malen geconstateerd dat de bouwleges onvoorzien
hogere opbrengsten hebben gegenereerd. De raad heeft vragen bij de doelmatigheid van de bouwleges en de oorzaken en
besteding van meeropbrengsten van bouwleges.
De Rekenkamer heeft op basis van deze signalen geconstateerd dat onderzoek naar bouwleges zinvol en wenselijk is.
De Rekenkamer heeft daartoe de volgende hoofdvraag geformuleerd:
In hoeverre zijn de bouwleges voor reguliere bouwaanvragen van de gemeente Hardenberg doelmatig in de periode
2001 t/m 2005?
De onderzoeksvraag is in een aantal deelvragen gespecificeerd die zijn geclusterd in twee delen:
1. Onderbouwing kostendekkendheid bouwleges.
• Hoe is de cijfermatige opbouw van de kostencomponenten behorend bij het proces voor het verkrijgen van een
bouwvergunning?
• Hoe is het tarief voor bouwleges cijfermatig onderbouwd?
• Wat is de feitelijke en genormeerde tijdsduur van de werkzaamheden verbonden aan het proces van een
bouwvergunning?
• Wat is de mate van causaliteit in de relatie tussen de kostencomponenten en het tarief voor bouwleges?
• In welke mate is sprake van kostendekkendheid van het legestarief?
2. Vergelijking bouwleges.
• In welke mate wijken de kostencomponenten en legestarieven af van gelijksoortige uitkomsten in vijf vergelijkbare
gemeenten?
Uit het onderzoek moet op hoofdlijnen blijken welke antwoorden gegeven kunnen worden op de vragen van de raad.
Op hoofdlijnen, want de Rekenkamer kiest voor een onderzoek met het karakter van een quick scan.

1.2 AANPAK VAN HET ONDERZOEK
Het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamer Hardenberg. Ten behoeve van deze quick scan
hebben de heren drs. L.M.J. Fiers MMC, drs. H.F. van Abbema en drs. M.P.P. van Rosmalen onderzoekswerkzaamheden
verricht. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van documentenanalyse en interviews. In bijlage 1 is aangegeven welke
medewerkers van de gemeente Hardenberg zijn geïnterviewd en welke documenten zijn bestudeerd.
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1.3

LEESWIJZER

De rapportage is als volgt opgesteld. Hoofdstuk 2 bevat de conclusies en aanbevelingen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op
het beleid en proces van bouwvergunningen in de gemeente Hardenberg. In hoofdstuk 4 worden de kosten, legestarieven en
opbrengsten geduid alsmede de oorzaken en bestemming van de vermeende overschotten. In hoofdstuk 5 wordt over het
vergelijkend deel van het onderzoek gerapporteerd. Hoofdstuk 6 bevat de bestuurlijke reactie en hoofdstuk 7 het nawoord van
de Rekenkamer.

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

CONCLUSIES
Beantwoording centrale onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag is:
In hoeverre zijn de bouwleges voor reguliere bouwaanvragen van de gemeente Hardenberg doelmatig in de periode
2001 t/m 2005?
Onder doelmatigheid van bouwleges verstaan wij de mate waarin sprake is van een redelijke en evenwichtige relatie tussen
de opbrengsten die worden gegenereerd met de heffing van bouwleges (een bedrag dat gerelateerd wordt aan de bouwsom
van de aanvraag) en de kosten die worden gemaakt met de uitvoering van het proces van het toetsen van een bouwaanvraag
aan de geldende regels en kaders.
Een onderscheid kan gemaakt worden tussen de doelmatigheid in algemene zin, wanneer het de totale opbrengsten en kosten
op het product betreft en de doelmatigheid in specifieke zin, wanneer het de efficiëntie van de uitvoering van het proces
betreft in relatie tot de opbrengsten bouwleges voor onderscheiden typen bouwaanvragen.
Uitgangspunten in de normstelling van doelmatigheid zijn wat ons betreft:
•
Toepassen van principes rond kostentoerekening, conform wet- en regelgeving en jurisprudentie.
•
Transparantie ten aanzien van de mate waarin sprake is van een efficiënte procesvoering
•
Verantwoording naar de raad – als vertegenwoordiging van burgers en bedrijven - ten aanzien van de kostendekkendheid
(en niet meer dan 100% gemiddeld).
•
Heldere analyse van verschillen tussen de totale kosten en baten voor het product bouwleges (in de jaarrekening) en
prognose hiervan (mede op basis van het verwachte bouwvolume) in de (meerjaren)begroting.
•
Het consequent toepassen van het principe dat over meerdere jaren genomen de totale opbrengsten niet de totale
kosten mogen overtreffen, bijvoorbeeld door het zo mogelijk terugvloeien van overschotten door middel van een verlaging
van tarieven.
Dit zijn niet de enige normerende uitspraken die over bouwleges gedaan kunnen worden. Andere uitgangspunten in de
normstelling betreffen echter andere aspecten: bijvoorbeeld het voorkomen van willekeur in de kostentoerekening
(rechtmatigheid).
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In de normstelling ten aanzien van bouwleges in het algemeen en de doelmatigheid van bouwleges in het bijzonder is geen
sprake van uniformiteit. Een dergelijke uniformiteit wordt wel nagestreefd via initiatieven van de Vereniging Eigen Huis (VEH),
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. Ook worden hier met regelmaat vragen over gesteld in de Tweede Kamer.
Onze eerste conclusie is dat het saldo van overschotten en tekorten op het product bouwvergunningen in de periode 20012005 een bedrag van € 979.224,-- betreft. Als we dit omslaan naar de 3.636 verleende vergunningen in de onderzoeksperiode, dan betreft dit een bedrag van gemiddeld € 269,-- per verleende bouwvergunning teveel geheven bouwleges.
Een tweede conclusie is dat op basis van het vergelijkend onderzoek door Berenschot, de benchmark van de VNG en de
benchmark van VEH de tarieven van de gemeente Hardenberg bovengemiddeld hoog zijn. Wij hebben geen reden aan te
nemen dat daarvoor bijzondere omstandigheden bij de gemeente Hardenberg aanwezig zijn die dergelijke bovengemiddelde
tarieven aannemelijk maken. Volledigheidshalve merken wij op dat hiernaar echter geen nader onderzoek heeft plaatsgevonden;
dit onderzoek betreft een quick scan.
Overigens kan geen heldere uitspraak gedaan worden over de doelmatigheid van de reguliere bouwleges in de onderzoeksperiode (2001-2005).
Het ontbreekt daarvoor aan gegevens over
•
De feitelijke kostenopbouw en een analyse van de 100% kostendekkendheid.
•
De causaliteit tussen de kostenopbouw en de tarieven.
Het ontbreken van gegevens over de feitelijke kosten is terug te leiden op het ontbreken van feitelijke gegevens over de
tijdsbesteding per type bouwvergunning en per processtap. Daarmee ontbreken ook prikkels om de efficiëntie van de
processen te verbeteren.

Conclusies per onderzoeksvraag
Ten aanzien van de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn de volgende conclusies te trekken:
a. De oorzaken van de overschotten en/of tekorten en de bestemming daarvan zijn weergegeven in het rapport. Wat
betreft de oorzaken betreft dit informatie die is ontleend aan de jaarrekeningen uit de onderzoeksperiode. De teksten in
de jaarrekeningen zijn op dit punt naar onze mening summier. Ten aanzien van de bestemming van overschotten en/of
tekorten geldt de algemene financiële spelregel van de gemeente Hardenberg dat overschotten en/of tekorten naar de
algemene reserve vloeien of hieruit worden aangevuld. Geconcludeerd mag worden dat daarmee geen prikkel is om
kosteneffectief met de bouwleges om te gaan.
b. De tariefvergelijking toont aan dat de gemeente Hardenberg voor de lage bouwsommen iets onder het landelijk
gemiddelde tarief zit en voor de bouwsommen vanaf € 10.000,-- (aanzienlijk) boven het gemiddelde tarief zit. Een
volledige vergelijking op kostencomponenten tussen de gemeente Hardenberg en vijf vergelijkbare gemeenten
(Barneveld, Smallingerland, Steenwijkerland, Dalfsen, Hellendoorn) bleek niet mogelijk. Bij de gemeente Hardenberg
ontbraken daartoe de gegevens. De overige gemeenten bleken of niet in staat of niet bereid tot een meer gedetailleerde
vergelijking.
c. De constatering dat de gemeente Hardenberg een bovengemiddeld tarief voor bouwleges hanteert wordt bevestigd met
de benchmarkonderzoeken van Vereniging Eigen Huis en Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dat rechtvaardigt de
conclusie dat sprake is van een hoog bouwlegestarief.
d. De cijfermatige opbouw van de kostencomponenten behorend bij het proces voor het verkrijgen van een bouwvergunning,
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e.

f.
g.

h.
i.

is bij de gemeente Hardenberg niet inzichtelijk. Het ontbreekt de gemeente Hardenberg aan tijdregistratiegegevens op
procesniveau, uitgesplitst naar de soorten bouwvergunningen, waardoor niet duidelijk is hoeveel tijd wordt besteed aan
welke stap in het proces. Via de kosten voor de afdelingen en de tijdsbesteding door bepaalde functies kan wel enige
indicatie gegeven worden. Bijvoorbeeld de afdeling GEO verricht specifieke werkzaamheden aan het eind van het
proces, een administratief medewerker heeft met name een rol aan het begin en het eind van het proces. De indicaties
die zijn opgenomen in het rapport (in tabel 17) betreffen schattingen, geen meetgegevens.
Het tarief voor bouwleges is niet cijfermatig onderbouwd. Wij hebben geen analyse of documentatie hierover verkregen.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat een grondige heroriëntatie op de bouwleges niet heeft plaatsgevonden. Verder is
de indeling in bouwsommen op basis waarvan de leges worden berekend nog gebaseerd op een indeling in guldens,
omgerekend naar euro’s. Dat maakt de grenzen van de categorieën bouwsommen niet tot een logische indeling.
Een volgende constatering is dat er geen volstrekt heldere jurisprudentie is over de toerekening van indirecte kosten aan
de legestarieven.
De feitelijke en genormeerde tijdsduur van de afzonderlijke werkzaamheden verbonden aan het proces van een
bouwvergunning zijn niet inzichtelijk. Wel is bekend wat de totale feitelijke tijdsduur aan het volledige product van
bouwvergunningen (geen onderscheid naar soort vergunning: licht, regulier, reclame, sloop) per medewerker is. Hieruit
kan worden geconcludeerd dat onderbouwing voor de kostendekkendheid en een prikkel tot efficiëntie ontbreekt.
De mate van causaliteit in de relatie tussen de kostencomponenten en het tarief voor bouwleges is niet te beoordelen,
gegeven de ontbrekende gegevens (zie de hiervoor genoemde punten).
De mate van kostendekkendheid van het legestarief is in specifieke zin niet te beantwoorden. In algemene zin kan iets
gezegd worden over de beoordeling van de relatie tussen de totale kosten en totale opbrengsten voor het product. Zie
hiervoor de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. Kort samengevat: een expliciete relatie tussen kosten en
opbrengsten wordt in de gemeente Hardenberg niet gelegd. Gesteld wordt in de ambtelijke reactie op de notitie van
bevindingen dat wel sprake is van (100%) kostendekkendheid, nagestreefd vanaf 2002. De onderbouwing van dit
streven is de onderzoekers echter niet gebleken. In dit kader wordt ook geconcludeerd dat de afwezigheid van grondige
nacalculatie niet bijdraagt aan inzicht in de kostendekkendheid.

AANBEVELINGEN
Op basis van de conclusies komen wij tot de volgende aanbevelingen:
a. Wij zijn van mening dat de bovengemiddelde hoogte van de bouwleges heroverweging verdient.
b. Baseer een nieuw voorstel op structurele prikkels om te komen tot een reële verhouding tussen kosten en prijzen (leges)
op lange termijn.
c. Werk het principe van kostendekkendheid en de jurisprudentie daarover uit in een voorstel voor nieuwe tarieven
bouwleges, met een duurzaam karakter die buiten een trendmatige aanpassing slechts om de paar jaar herzien te
hoeven worden. Voorafgaand hieraan ligt het in de rede de juiste wijze van toerekening van de indirecte kosten nog eens
te bezien in VNG-verband.
d. Baseer dit voorstel op meting van werkelijk bestede tijd en vaststelling van een normtijd. Meet daarvoor gedurende
(enige tijd) op het niveau van individuele reguliere bouwaanvragen hoeveel tijd een werkproces feitelijk kost; stel op basis
van deze metingen een norm vast (taaktijdanalyse) die hoort bij een doelmatig proces. Maak ook het kostprijsmodel
compleet door alle activiteiten toe te rekenen aan het product.
e. Rapporteer meer expliciet aan de raad via kwartaalrapportages (voor de komende 1 à 2 jaar) en jaarrekening over de
kengetallen rond bouwvergunningen: aanvragen, weigeringen, verleende vergunningen, artikel 19 lid 1, 2 en 3
vrijstellingen, per categorie bouwsom en per soort vergunning (licht, regulier, sloop, reclame) en de begrote versus de
gerealiseerde opbrengsten, oorzaken van verschillen en de bestemming van meeropbrengsten.
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3. BELEID EN PROCES VAN BOUWVERGUNNINGEN

3.1 WETTELIJK KADER

Wet, besluit, verordening
Het wettelijk kader van een bouwvergunning bestaat uit de Woningwet en het Bouwbesluit, dat is uitgewerkt op lokaal niveau
in een legesverordening bouwvergunningen. Specifiek gaat het in de Woningwet om artikel 40 waarbij wordt ingegaan op de
aanvraag en het verlenen van een bouwvergunning. Het Bouwbesluit regelt de minimumeisen waaraan gebouwen moeten
voldoen. Dat gaat over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. De gemeente heeft op basis van
artikel 229 van de Gemeentewet de bevoegdheid om leges te heffen als tegenprestatie voor door de gemeente geleverde
diensten en daarbij gemaakte kosten. De gemeente heeft binnen de wettelijk gestelde kaders de ruimte om kosten toe te
rekenen en daarmee eigen tarieven te hanteren. Het gemeentelijk beleid hiertoe is vastgelegd in een verordening op de
heffing en invordering van leges. Voor het opstellen van deze verordeningen is het model gehanteerd van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten.

Wetswijziging 2003
In 2003 zijn de nieuwe Woningwet en Bouwbesluit ingevoerd. In de periode tot 2003 was er een verdeling in bouwvergunningen en een meldingsplicht. Een meldingsplicht gold voor bouwwerken met een beperkte afmeting. Tegenwoordig
mogen deze bouwwerken veelal vergunningsvrij worden geplaatst.
Tot de wetswijziging regelde iedere gemeente in de bouwverordening aan welke eisen een aanvraag moest voldoen. Dit
leidde er in veel gemeenten toe dat er nogal wat informatie werd gevraagd die niet strikt nodig was. De nieuwe wet bepaalt
dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften worden gegeven omtrent de wijze van inrichting en indiening van een
aanvraag om bouwvergunning, alsmede omtrent de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden. Gemeenten mogen zelf
geen eisen meer stellen op dit punt, ook niet aanvullend.
Vanaf 2003 worden bouwvergunningen ingedeeld in twee categorieën: lichte en reguliere bouwvergunningen:
•
Lichte vergunningen. Het bestemmingsplan wordt getoetst, gecontroleerd op constructies, er vindt een stedenbouwkundige
toets plaats aan de voorschriften van de bouwvergunning en er wordt een welstandsbeoordeling gemaakt. Het wettelijke
tijdsbestek hiervoor bedraagt maximaal zes weken; eenmalig met ten hoogste zes weken verlengd.
•
Reguliere vergunningen. Naast het proces als bij lichte vergunningen wordt ook een bouwtechnische controle uitgevoerd.
Het wettelijke tijdsbestek hiervoor bedraagt maximaal twaalf weken; eenmalig met ten hoogste zes weken verlengd.
•

Reguliere vergunningen met een gefaseerde verlening van de bouwvergunning1:
- Bij reguliere vergunningen met een eerste fase wordt het bestemmingsplan getoetst en een welstandsbeoordeling
gemaakt. Het tijdsbestek hiervoor bedraagt maximaal zes weken; eenmalig met ten hoogste zes weken verlengd.

1

Op grond van artikel 56a, eerste lid, van de Woningwet heeft de aanvrager van een reguliere bouwvergunning de mogelijkheid om de
bouwvergunning gefaseerd te verkrijgen. In de eerste fase wordt getoetst op ruimtelijke aspecten, waarna in de tweede fase de overige
toetspunten aan de orde komen.

8 | BOUWLEGES IN DE STEIGERS

-

Bij reguliere vergunningen met een tweede fase wordt altijd een bouwtechnische controle uitgevoerd. Het tijdsbestek
hiervoor bedraagt ook zes weken; eenmalig met ten hoogste zes weken verlengd. De tweede fase kan niet aanvangen
voordat de eerste fase afgerond is.

Dit onderzoek is beperkt tot de reguliere bouwvergunningen.
Ten aanzien van de materiële toetsing van de aanvragen kan het volgende worden gemeld. In onderstaande tabel is een
overzicht te zien van materiële toetspunten van de aanvraag voor een reguliere bouwvergunning. Achter de kolom ‘reguliere
bouwvergunning’ is tevens aangegeven in welke fase de desbetreffende onderwerpen getoetst worden indien de bouwvergunning gefaseerd wordt aangevraagd.
Reguliere vergunning
Materiële toetspunten
Bouwbesluit 2003
Gemeentelijke bouwverordening – stedenbouwkundige voorschriften
Gemeentelijke bouwverordening - overige onderwerpen
Bestemmingsplan
Welstandsnota

X
X
X
X
X

Reguliere vergunning
gefaseerde verlening
Eerste
Tweede
fase
fase
X
X
X
X
X

Tabel 1. Toetspunten reguliere bouwvergunningen2

3.2 BELEID TARIEFSTELLING

Beleid ten aanzien van tariefstelling
In de gemeente Hardenberg heeft rond de herindeling in 2001 geen heroriëntatie op de hoogte van de kosten van
bouwvergunningen en de tarieven van bouwleges plaatsgevonden. In de periode na 2001 is in het kader van bezuinigingsonderzoek door de gemeente Hardenberg wel geconstateerd dat sprake was van een onderdekking op de bouwleges.
Op basis van deze constatering is volgens de gemeente Hardenberg besloten de tijdsbesteding aan het product
bouwvergunningen beter toe te rekenen. De consequentie hiervan is dat de tarieven zijn gestegen tot een niveau dat (100%)
kostendekkend is.

2

Bron: Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning, 2005. Besluit van 13 juli 2002, Stb. 409, houdende indieningsvereisten
voor aanvragen om bouwvergunning en voorschriften omtrent het opnemen van gegevens in het openbaar bouwregister, laatstelijk
gewijzigd bij besluit van 15 juni 2005, Stb. 368. Gebaseerd op de artikelen 40a en 57, tweede en derde lid, van de Woningwet.
BOUWLEGES IN DE STEIGERS | 9

Van een dergelijke betere toerekening van tijdsbesteding aan het product is ons echter niet gebleken. Wel blijkt uit het
bezuinigingsprogramma dat besloten is de tarieven voor bouwleges 2002 te verhogen met 25 procent3 . De meeropbrengsten
per 2002 zouden een bedrag van € 181.512 (ƒ 400.000) moeten opleveren. Daarnaast heeft bij de brandweer een structurele
verhoging naar € 63.636 (ƒ 140.000) plaatsgevonden als gevolg van het beter toerekenen van tijdsbesteding aan
bouwvergunningen.4
De kostenopbouw rond de bouwleges is in 2002 niet transparant gemaakt door hier bijvoorbeeld in een notitie onderbouwing
voor te geven.
In de gemeente Hardenberg vinden geen controleberekeningen van de tarieven plaats. Dit betekent dat niet achteraf op basis
van kostenberekening wordt beoordeeld of de tarieven van bouwleges de juiste hoogte hebben in relatie tot de werkelijke
kosten. Wij verstaan onder een controleberekening van de tarieven achteraf dus niet: een vergelijking van de totale kosten
voor het product bouwvergunningen met de totale opbrengsten voor het product en ook niet de verschilanalyse zoals die in
de jaarrekeningen van 2001 tot en met 2005 is opgenomen.

Transparantie ten aanzien van kostendekkendheid (jurisprudentie)
Uit arresten van de Hoge Raad blijkt dat een gemeente op controleerbare wijze dient vast te leggen welke uitgaven zij in welke
mate door heffingen in een verordening beoogt te dekken5. De gemeente dient inzichtelijk te maken of en, zo ja, welke
kostentoerekening heeft geleid tot de tarieven van de afzonderlijke diensten waarvoor leges worden geheven. De Wet gelast
welke kosten doorberekend mogen worden in de tarieven van bouwleges. Deze kosten kunnen zowel een direct als indirect
verband hebben, alsmede veroorzaakt worden door verleende diensten. Alleen de indirecte kosten welke gerelateerd zijn aan
de dienstverlening mogen worden toebedeeld. Kosten welke gemaakt zijn tijdens beleidsvoorbereiding en inspraak-, bezwaaren beroepsprocedures mogen niet toebedeeld worden in externe tarieven voor bouwleges. Voor bouwleges geldt specifiek de
uitspraak dat kosten toebedeeld mogen worden wanneer deze gerelateerd kunnen worden aan de behandeling van de
aanvraag van de bouwvergunning en de eer-ste inspectie op de bouwplaats6.
Over de interpretatie van het begrip ‘indirecte kosten welke gerelateerd zijn aan de dienstverlening’ bestaat enige
onduidelijkheid. Om die reden geven wij hieronder weer welke opmerkingen daarover gemaakt zijn door de Rekenkamers van
de gemeenten Wageningen en Apeldoorn.
De Rekenkamer van de gemeente Wageningen merkt het volgende op. ‘Bij de indirecte kosten kan een onderscheid gemaakt
worden tussen:
1. indirecte kosten die wel in enig verband staan met de specifieke dienstverlening (zoals de leiding van de afdeling) en
2. indirecte kosten die geen verband hebben met de specifieke dienstverlening (bijvoorbeeld de kosten van een
personeelsfunctionaris).
3

De daadwerkelijke verhoging van de bouwlegestarieven blijkt hoger te zijn, namelijk 38 procent, zie paragraaf 3.4.

4

Het beeld van de bezuinigingen op het product bouwvergunningen wordt echter minder duidelijk als ook de voortgangsrapportages
bezuinigingen worden geanalyseerd: in de voortgangsrapportage per 1 maart 2002 wordt gesproken over een target van € 550.000
vermoedelijk is bedoeld dat dit in meerdere jaren gerealiseerd kan worden. Namelijk, in de voortgangsrapportage van augustus 2002
wordt een doelstelling van € 363.000 gemeld, waarvan ruim € 87.000 dan is gerealiseerd, met het perspectief dat in 2003 een 100%
kostendekkendheid gerealiseerd zal worden. Vervolgens wordt in het voorstel bezuinigingen bij de voorjaarsnota 2004 voorgesteld aan
de raad de doorberekening van kosten in leges en tarieven (breed, dus niet alleen bouwleges) te verbeteren en daarmee een financiële
taakstelling van € 50.000 te realiseren.

5

Arresten van de Hoge Raad van 31 maart 1999, nr. 33427, BNB 1999/221, en van 12 oktober 2001, nr. 36011, BNB 2001/404.

6

Uitspraak Gerechtshof Arnhem van 6 augustus 2003, nr. 01/01277 (leges) LJN AL1470.
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Alleen de indirecte kosten die in enig verband staan met de dienstverlening mogen worden toegerekend. De kosten van
beleidsvoorbereiding en de kosten van inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures mogen niet worden doorberekend in de
externe tarieven zoals leges voor bouwvergunningen. Voor bouwvergunningen geldt specifiek de uitspraak dat in de leges (…)
de kosten mogen worden doorberekend die verband houden met het behandelen van de aanvraag van de bouwvergunning
en de eerste inspectie op de bouwplaats7.’
Over de interpretatie van deze jurisprudentie wordt in het onderzoek van de Rekenkamer van Apeldoorn het volgende
opgemerkt. ‘Aan de directe kosten van toelating, posttoelating en preventieve handhaving kan een evenredig deel van de
indirecte kosten toegerekend worden om tot een kostendekkend tarief te komen. Als de diensten geen duidelijke kostenverdeelstaten hebben, kunnen zij de marktconforme tarieven baseren op de Handleiding Overheidstarieven en de opslagen
die daar als gemiddelden gehanteerd worden voor salariskosten, huisvestingskosten en overhead. Met dit uitgangspunt, dat
aansluit bij de bepalingen van de Gemeentewet, dat de kosten direct gerelateerd moeten zijn aan de individuele vergunning,
kan de kostentoerekening (…) beoordeeld worden8.’
De vraag naar de interpretatie van de jurisprudentie op dit punt is ook gesteld aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Tot het moment van opstellen van deze rapportage is nog geen antwoord op deze vraag ontvangen.
Bij de gemeente Hardenberg is geen sprake van afspraken over de kostentoerekening van overhead. Daarmee is het de vraag
of de gemeente voldoet aan de jurisprudentie op dit punt.
Een gemeente dient conform de vigerende wet- en regelgeving op controleerbare wijze vast te leggen welke uitgaven zij in
welke mate door elk van de heffingen in een verordening beoogt te dekken. Zulks dient met name om toetsing van een
bepaalde heffing aan algemene rechtsbeginselen mogelijk te maken. Overigens blijkt uit de jurisprudentie dat een beroep op
deze gemeentelijke verplichting vaak wordt aangevoerd in het kader van de toetsing aan de opbrengstlimiet van artikel 229b,
lid 1, Gemeentewet. Bij de bepaling van de tarieven van de bouwleges mogen volgens dit artikel de geraamde baten niet hoger
zijn dan de geraamde lasten.

Beleid ten aanzien van teruggave leges
Indien van een verleende bouwvergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen één jaar na verlening van de vergunning,
wordt op aanvraag teruggaaf van veertig procent van de geheven leges verleend. De verleende vergunning moet dan binnen
één jaar schriftelijk worden ingetrokken.
Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning deze
wordt ingetrokken, wordt op aanvraag zestig procent van de geheven leges gerestitueerd. Dit dient echter voor daadwerkelijke
verlening van deze vergunning plaats te vinden. Indien later dan één maand na in behandeling name van de vergunning, doch
voor het verkrijgen van de vergunning de aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van vijftig procent van de
geheven leges verleend.
Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag terug-gaaf van veertig procent van de geheven leges
verleend.

7

Rapport Bouwleges in Wageningen, Rekenkamer Wageningen, pag. 9.

8

Rapport Bouwleges gefundeerd geheven, Rekenkamer Apeldoorn, pag. 23.
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3.3 PROCES VAN BOUWVERGUNNINGEN

Proces van bouwvergunningen
De Gemeente Hardenberg geeft ongeveer 750 bouwvergunningen per jaar af. De toetsing van bouwaanvragen en het afgeven
van vergunningen gebeurt volgens een vastgelegde procedure. Deze procedure beschrijven wij hieronder:
Het proces voor het afgeven van een bouwvergunning verloopt als volgt:
1. De administratief medewerker Bouwen ontvangt een aanvraag voor een bouwvergunning met bijbehorende tekeningen
en noteert ontvangstdatum. Alle gegevens werden in de periode 2001-2005 ingevoerd in het beheersprogramma BCS,
met ingang van 2006 wordt gebruik gemaakt van het beheersprogramma SBA. Er wordt een uniek nummer aan de
aanvraag toegekend. Er wordt een ontvangstbevestiging opgesteld waarbij de proceduretijd wordt aangegeven en deze
wordt vervolgens verzonden. Vervolgens worden de bouwaanvragen gepubliceerd. Het tijdspad van deze handelingen
neemt ongeveer één week in beslag.
2. Na het inboeken wordt een dossier gevormd en wordt besloten tot het opsturen van het dossier aan de Brandweer voor
een brandpreventieve toetsing. De resultaten van deze toetsing vormen een onderdeel van de bouwtechnische toets
(stap 3).
3. Vervolgens gaat de aanvraag met het dossier naar de plantoetser - mede-werker Bouwen - van het betreffende rayon9.
De plantoetser begeleidt de aanvraag gedurende het hele traject van toetsing. De administratief medewerker maakt de
vergunning aan in het systeem.
a. De plantoetser voert een bouwtechnische toets uit. Deze toets houdt in dat een ontvankelijkheidtoets en een
planologische toets wordt uitgevoerd. Bij de uitvoering van de ontvankelijkheidtoets wordt bekeken of alle relevante
stukken ingediend zijn. Tevens wordt gecontroleerd of er een relatie is met andere wetgeving zoals milieu of
monumenten. Ook wordt gekeken of er grondonderzoek noodzakelijk is en wordt een controle uitgevoerd op de
bouwprijs in verband met het berekenen van de leges. Aanvragers dienen in de gelegenheid te worden gesteld de
ontbrekende stukken binnen vier weken alsnog in te dienen. Als hier niet aan wordt voldaan, dan kan de aanvraag
voor een reguliere bouwvergunning niet-ontvankelijk verklaard worden op grond van onvolledigheid van overlegde
stukken. Het tweede onderdeel van de bouwtechnische toets betreft een toets of het plan in het bestemmingsplan
past en voldoet aan de voorschriften. Zo niet dan wordt gekeken naar vrijstellingsmogelijkheden op grond van art.
19, lid 3, WRO (procedure voor het verlenen van vrijstelling van geldende bestemmingsplannen). Als art. 19 lid 3
WRO niet kan worden toegepast dan wordt door de afdeling Ruimte en Economie bezien of een artikel 19 lid 1 of 2
procedure gevolgd kan worden. Zo niet, dan wordt de vergunning geweigerd, als wel een art. 19 lid 1 of 2 procedure
kan worden gevolgd dan wordt hiertoe een apart besluit genomen (naast het besluit van vergunningverlening).
De uiterlijke wijzigingen die worden geconstateerd in de planologische toets worden gerapporteerd ten behoeve van
de welstandstoets.
b. Vervolgens wordt de welstandstoets uitgevoerd. Alle bouwaanvragen worden voorgelegd aan de welstandscommissie.
De welstandscommissie beoordeelt of een bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Zo niet, dan
wordt een gewijzigd plan gevraagd. Als dit gewijzigd plan niet wordt ontvangen volgt een weigering van de
bouwvergunning.
c. De bouwtechnische toets is afgerond als de uitkomsten van de brandpreventieve toets, de planologische en
ontvankelijkheidstoets en de welstandstoets zijn uitgevoerd.
4. Op basis van het toetsingsrapport wordt een besluit genomen op de aanvraag.

9

Het areaal van de gemeente Hardenberg is opgedeeld in 5 rayons. Per rayon is een plantoetser op de hoogte van alle ins en outs van
de bestemmingsplannen in dit specifieke gebied.
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5.

6.
7.

8.

De goedgekeurde aanvraag gaat terug naar de administratie waar de vergunning wordt opgemaakt. Deze wordt,
inclusief de voorwaarden, in viervoud uitgeprint. Voor deze voorgaande handelingen is een tijdspad van twaalf tot zestien
weken beschikbaar voor reguliere bouwvergunningen.
De vergunning wordt namens het college ondertekend door het hoofd Bouwen en Milieu of door een plantoetser; beide
zijn gemandateerd. Vervolgens wordt de vergunning gepubliceerd en aan de aanvrager verstuurd.
De afdeling Bouwen en Milieu stelt de vergunning op, waarvan een kopie wordt verstuurd naar de afdeling Belastingen.
De aanslag voor de bouwlege/vergunning wordt door de afdeling Belastingen verstuurd naar de aanvrager van de
vergunning.
Na verlening van de bouwvergunning moet de vergunninghouder voor alle hoofdgebouwen een verzoek doen tot het
uitzetten van piketpalen. Dit wil zeggen dat niet begonnen mag worden met bouwen alvorens door het bouwtoezicht het
werk is uitgezet, het straatpeil, de rooilijn en/of bebou-wingsgrenzen zijn aangegeven.
De medewerker Bouwen registreert de aanvraag en datum op het opdrach-tenformulier. De medewerker Bouwen geeft
het verzoek tot uitzetten (opdrachtenformulier samen met de benodigde tekeningen) af aan de landmeetkundige
binnendienst. De medewerker landmeten/vastgoed neemt contact op met de belanghebbende wanneer het bouwwerk
is of wordt uitgezet. Dit betreft de eerste inspectie.

Beoordeling proces bouwvergunningen
De daadwerkelijke uitvoering van het proces van het afgeven van bouwvergunningen is door ons onderzocht. Wij hebben
daarbij geconstateerd dat de medewerkers van de gemeente Hardenberg werken conform de voorschriften van het
Bouwbesluit 2003.
De gemeente Hardenberg beschikt over een procesbeschrijving waarin naast de praktische uitvoering ook de juridische
aspecten helder zijn geformuleerd. De procesbeschrijving bevat ook een beschrijving van de administratieve vereisten
waaraan de aanvraag moet voldoen (conform het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning).

Beoogde procesverbeteringen 2002 niet doorgevoerd
In 2001 zijn bezuinigingen doorgevoerd zodat hogere opbrengsten uit bouwleges worden gerealiseerd. In de voortgangsrapportage 2002 wordt geconstateerd dat voor het gehele proces beschrijvingen bestaan, die nogmaals tegen het licht zullen
worden gehouden. In deze rapportage wordt van het voornemen melding gedaan dat onderzocht zal worden of er
vereenvoudigingen mogelijk zijn en of er in bepaalde gevallen sommige adviezen niet behoeven te worden ingewonnen.
Uitgangspunt hierbij was dat aan kwaliteit niet mag worden ingeboet. Hieronder wordt verstaan de inhoudelijke kwaliteit van
de vergunningen, de afdoeningtermijn en de wijze waarop het contact met de klant plaats heeft.
Wij hebben geen rapportage ten aanzien van de beoogde verbeteringen van de efficiëntie van de processen kunnen
constateren. Ook kunnen de geïnterviewden ons over de realisatie van dit voornemen geen aanvulling geven.
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Procesondersteuning
Het proces van het verstrekken van bouwvergunningen wordt ondersteund door een geautomatiseerd systeem. In de periode
2001 tot 2005 is het systeem BCS gehanteerd. Uit dit systeem zijn de volgende rapportages te genereren:
•
Een rapportage van de aanvragen waarbij de bouwsom is gespecificeerd.
•
Een rapportage van de verstrekte vergunningen waarbij de bouwsom is gespecificeerd.
•
Een rapportage van de ingetrokken aanvragen tijdens de procedure.
•
Het uitvalpercentage: het aantal niet verstrekte vergunningen.

3.4 AANTALLEN AANVRAGEN EN VERSTREKTE VERGUNNINGEN
In de onderzoeksperiode hebben de volgende aanvragen tot vergunning plaatsgevonden en zijn de volgende vergunningen
verstrekt:

Aanvragen
Ingetrokken aanvragen
Afgewezen vergunnin-gen
Verstrekte vergunningen
Geen gebruik van
verstrekte vergunningen
Uitvalpercentage

2001
942
72
7
862
1

2002
1140
81
4
1055
0

2003
551
33
4
514
0

2004
553
45
3
502
3

2005
751
42
2
703
4

8,39 %

7,46 %

6,72 %

8,68 %

5,86 %

Tabel 2. Aantallen vergunningen
Een specificatie van de aanvragen en verleende reguliere vergunningen in 2005 per categorie bouwsom ziet er als volgt uit:

Fictieve bouwsom (in euro’s)
< 1.000 46
1.000 tot 10.000
10.000 tot 25.000
25.000 tot 50.000
50.000 tot 100.000
100.000 tot 200.000
200.000 tot 499.000
=/> 500.000
Totaal

2001
51
318
216
108
70
119
45
20
942

Aantallen aangevraagde vergunningen
2002
2003
2004
19
41
54
388
130
106
296
154
106
147
79
80
87
60
48
109
58
70
43
26
54
19
25
48
1140
551
553

Tabel 3. Aantallen aangevraagde vergunningen per categorie bouwsom
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2005
140
143
79
66
134
76
59
751

Fictieve bouwsom (in euro’s)
< 1.000
1.000 tot 10.000
10.000 tot 25.000
25.000 tot 50.000
50.000 tot 100.000
100.000 tot 200.000
200.000 tot 499.000
=/> 500.000
Totaal

2001
42
297
201
97
64
108
35
18
862

Aantallen verleende vergunningen
2002
2003
39
12
365
121
281
150
135
73
79
55
100
55
38
24
18
24
1055
514

2004
36
99
103
73
43
67
52
29
502

2005
49
137
131
74
59
121
75
57
703

Tabel 4. Aantallen verleende vergunningen per categorie bouwsom
De aantallen verleende vergunningen zeggen ook iets over het bouwvolume in de afgelopen jaren. Een deel van dit
bouwvolume betreft nieuwbouwwoningen. Daarover zijn gegevens bekend10. In vergelijkend perspectief met een aantal
benchmarkgemeenten ziet het bouwvolume van de gemeente Hardenberg over de afgelopen jaren er als volgt uit:

Figuur 1. Vergelijking bouwvolume benchmarkgemeenten (CBS gegevens 2006)
Een prognose van de aantallen te verwachten aanvragen bouwvergunningen voor de komende jaren ontbreekt. In de
(meerjaren)begroting is slechts sprake van een rekenkundige extrapolatie van te verwachten vergunningen.
Wat betreft 2006 is de verwachting dat een meer dan gemiddeld aantal opbreng-sten wordt gerealiseerd als gevolg van een
hausse aan aanvragen eind 2005. Deze hausse aan aanvragen is ontstaan als gevolg van de beleidswijziging dat de
energieprestatiecoëfficiënt (epc) per 1 januari is verlaagd van 1,0 naar 0,8. Deze verlaging vergt meer isolerende maatregelen
en daarmee hogere bouwkosten. Vanuit het oogpunt van efficiëntie was het voor aanvragers dus verstandig hun aanvraag
nog voor 1 januari 2006 in te dienen. De toetsing en financiële verwerking van deze aanvragen is voor een groot deel in de
eerste weken van 2006 komen te liggen.

10 CBS-gegevens bouwvolume 2006
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4. TIJDSBESTEDING, KOSTEN EN OPBRENGSTEN

4.1 INLEIDING
Op basis van artikel 229 van de Gemeentewet heeft de gemeente de bevoegdheid om bouwleges te heffen als tegenprestatie
voor door de gemeente geleverde diensten en daarbij gemaakte kosten. Artikel 229 b, sub 1 van de Gemeentewet beperkt
deze bevoegdheden. Bij de bepaling van de tarieven van de bouwleges mogen volgens dit artikel de geraamde baten niet
hoger zijn dan de geraamde lasten.
De kosten en opbrengsten van bouwleges kunnen door de gemeente toebedeeld worden aan één dienst, een samenhangende
groep van diensten of de totale diensten. Hierbij dient wel een consequente werkwijze gehanteerd te worden. Het aantonen
van de kostendekkendheid van de bouwleges is hierbij voldoende.

4.2 TIJDSBESTEDING PRODUCT BOUWVERGUNNINGEN

Tijdsbesteding
Wat is de feitelijke en genormeerde tijdsduur van de werkzaamheden verbonden aan het proces van een bouwvergunning?
De feitelijke tijdsbesteding per vergunningaanvraag wordt niet geregistreerd. De medewerkers Bouwen en Milieu schrijven hun
tijdsbesteding in het tijdregistratiesysteem TIM op het algemene product ‘bouwvergunningen’. Deze tijdregistratiegegevens
leveren het volgende beeld op over de jaren 2004 en 2005:
Het aantal uren dat besteed wordt door medewerkers van aan het product Bouwvergunningen is 9.617 uren in 2004 en 9.867
uren in 2005. Tijdregistratiegegevens over de jaren 2001 tot en met 2003 zijn niet beschikbaar.
In onderstaande tabel is de tijdsbesteding en uurtarieven aan het product bouwvergunningen11 per afdeling en zo mogelijk
per proces gespecificeerd.
Afdeling

Proces

Bouwen en Milieu

Administratie
Toezicht en handhaving
Vergunningverlening
Juridische ondersteuning

Tijdsbesteding 2004
in uren
13.427,95

Tijdsbesteding 2005
in uren
13.199,04

uurtarief 12
€ 83,00

11 Lichte en reguliere bouwvergunningen, sloop- en reclamevergunningen.
12 Gerekend is met de uurtarieven van 2006. Slechts het uurtarief voor de afdeling Bouwen en Milieu in de jaren 2004 en 2005 was bekend, te weten
€ 80. Voor de vergelijkbaarheid is gekozen om alle tarieven voor het jaar 2006 te nemen.
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Afdeling

Proces

Subtotaal afdeling Bouwen en Milieu (vaste formatie)
Bouwen en Milieu
Inhuur (flexibele formatie13)
Subtotaal afdeling Bouwen en Milieu (flexibele formatie)
Brandweer
Brandpreventieve toetsing
Ruimte & Economie
Artikel 19 lid 1 en 2 procedures
Automatisering & vastgoed Landmeetwerkzaamheden
Beheer Openbare Ruimte Landmeetwerkzaamheden
Interne zaken
Archivering
Belasting
Facturatie
Subtotaal andere afdelingen
Totale tijdsbesteding
Gemiddelde tijdsbesteding in uren per vergunning
Tabel 5. Tijdsbesteding bouwvergunningen in uren

Tijdsbesteding 2005 uurtarief 12
in uren
13.199,04
2.884,94
€ 100,00 14
2.884,94
1.000,00
€ 59,00
25,55
€ 91,00
452,04
€ 48,00
10,32
€ 50,00
€ 35,00
96,00
€ 59,00
1.583,91
17.667,89
14,72

Tijdsbesteding 2004
in uren
13.427,95
1.699,35
1.699,35
1.000,00
402,66
68,08
29,67
96,00
1.596,41
16.723,72
13,94

De uren in bovenstaande tabel zijn berekend door de totale kosten per kostensoort - bijv. personeelskosten afdeling Bouwen
en Milieu - te delen door het uurtarief van de afdeling. De berekening van uurtarieven gebeurt in de gemeente Hardenberg
door de totale personeelskosten voor de afdeling om te slaan over het aantal formatieplaatsen. De berekening van de
opslag voor overhead gebeurt door de totale kosten voor staffuncties naar rato om te slaan over de lijnafdelingen. Het is niet
inzichtelijk wat het exacte percentage voor de overheadopslag is.
Ten aanzien van de tijdsbesteding door de afdelingen A&V en BOR is sprake van de eerste inspectie. De gemeente
Hardenberg voldoet hiermee aan de jurisprudentie op dit punt die stelt dat de kosten tot en met de eerste inspectie mogen
worden doorberekend.
Als de totale uren die worden besteed aan bouwvergunningen naar een geschatte tijdsverdeling over de processtappen
wordt verdeeld, dan ontstaat het volgende beeld van een tijdsbesteding aan een vergunning: lichte -, reguliere -, reclame-, of
sloopvergunning15.
Tijdsbesteding per proces
• Intake aanvraag, administratie
• Toetsing aanvraag
• Verwerking, toekenning vergunning (incl. B&B)
• Facturatie bouwleges
Totaal:
Tabel 6. Tijdsbesteding per proces per vergunning (2005)

13%
83%
3%
1%
100%

Tijdsbesteding
in uren (2004)
1,5
12,0
0,3
0,1
13,9

Tijdsbesteding
in uren (2005)
1,4
12,9
0,3
0,1
14,7

13 De inhuur van felxibele formatie betreft met name de inhuur van vergunningverleners en constructiebureaus.
14 De uurtarief betreft een inschatting.
15 Een reclamevergunning betreft een vergunning die benodigd is wanneer een ondernemer aan een pand reclame wil maken. In de

Algemene Plaatselijke Verordening is gedefineerd wanneer een reclamevergunning vereist is. Een sloopvergunning betreft een
vergunning voor het slopen waarbij meer dan 10 kubieke meter afval en/of asbest vrij komt
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Een verklaring voor de toename in tijdsbesteding, met name als het gaat om de toetsing van de aanvraag, kan niet gegeven
worden. Daarvoor ontbreekt het aan feitelijke gegevens.
De afdeling Bouwen en Milieu schat de tijdsbesteding aan een reguliere vergunning in als relatief hoog in verhouding tot
de andere soorten vergunningen (licht, sloop, reclame). Dat betekent dat de werkelijke tijdsbesteding aan een reguliere
vergunning tussen de 20 en 30 uur per vergunning kan zijn. Op deze inschatting komen wij op basis van het gegeven dat
van de 1200 vergunningen rond de 700 vergunningen een reguliere vergunning betreft, de overige zijn lichte -, reclame - of
sloopvergunningen.
Tijdsbesteding per proces
• Vakafdeling (vaste formatie)
• Vakafdeling (flexibele formatie)
• Andere afdelingen
Totaal:

75%
16%
9%
100%

Tijdsbesteding
in uren (2004)
11,2
1,4
1,3
13,9

Tijdsbesteding
in uren (2005)
11,0
2,4
1,3
14,7

Tabel 7. Tijdsbesteding per afdeling per vergunning (2005)

Tijdsbesteding bezwaar & beroep (Bouwen & Milieu/Juridische zaken)
Het team Juridische zaken voorziet de afdeling Bouwen & Milieu van juridisch advies op gebied van bouwvergunningen in
geval van beroep door aanvragers wanneer vergunningen niet worden verleend en in geval van wetmatige onduidelijkheden.
De tijdsbesteding door het team Juridische zaken is niet inzichtelijk voor de onderzoeksperiode (2001 tot en met 2004).
Sinds 1 januari 2005 worden de kosten van het team Juridische zaken apart geboekt. In de periode 2001 tot 2004 werden de
kosten voor bezwaar en beroep achteraf ambtelijk gecorrigeerd om te voorkomen dat ze in de kostenopbouw van het product
bouwvergunningen terecht zouden komen.

Tijdsbesteding facturatie leges (Belastingen)
De afdeling Belasting voert altijd dezelfde handeling uit per verstrekte bouwvergunning, namelijk het versturen van de
facturen. Hierin is geen differentiatie in handelingen wat betreft een lichte of reguliere bouwvergunning. Er wordt geboekt
op de kostenpost Leges Facturen, hierin bevinden zich echter alle leges van de Gemeente. De genormeerde en feitelijke
tijdsbesteding betreft drie minuten per factuur indien de aanvrager in het systeem staat. Is dit niet het geval dan moet deze als
debiteur worden aangemaakt. De gemiddelde tijd die als kostenpost toe te rekenen valt per bouwvergunning komt hierdoor op
vijf minuten. Deze tijdsbesteding is te vermenigvuldigen met het uurtarief van een medewerker op functieschaalniveau 6.

15 Een reclamevergunning betreft een vergunning die benodigd is wanneer een ondernemer aan een pand reclame wil maken. In de

Algemene Plaatselijke Verordening is gedefineerd wanneer een reclamevergunning vereist is. Een sloopvergunning betreft een
vergunning voor het slopen waarbij meer dan 10 kubieke meter afval en/of asbest vrij komt
18 | BOUWLEGES IN DE STEIGERS

Differentiatie tijdsbesteding
Ten aanzien van de inschatting van differentiatie van de feitelijke tijdsbesteding aan verschillende soorten aanvragen is geen
betrouwbaar beeld ontstaan. De medewerkers Bouwen en Milieu geven aan dat de tijdsbesteding eerder afhankelijk is van
de kwaliteit van de aanvraag dan van de omvang van het project (in hoogte van de bouwsom) waarvoor een bouwvergunning
wordt aangevraagd. Indien niet alle benodigde gegevens aanwezig zijn in het dossier, dienen deze alsnog verzameld te
worden, hetgeen extra tijd vergt.

Genormeerde tijdsbesteding en omvang formatie
Een genormeerde tijdsbesteding aan het product bouwvergunningen wordt in de gemeente Hardenberg niet gehanteerd.
Daarmee is niet duidelijk hoeveel uren mogen worden besteed aan welke processtap, hoeveel tijd de volledige procedure
van een reguliere bouwvergunning of een gefaseerde reguliere bouwvergunning mag kosten. Ook is het onderscheid in te
verwachten tijdsbesteding tussen een complexe of grotere aanvraag (wijkontwikkeling) en een relatief eenvoudige
bouwaanvraag (dakkapel) niet helder.
Bij de gemeente Hardenberg is geen sprake van inzicht in genormeerde tijdsbesteding alsmede de feitelijke tijdsbesteding aan
het product bouwleges. Daarmee is ook geen sprake van inzicht in de genormeerde omvang van de formatie voor dit product,
deze is namelijk een afgeleide van de genormeerde en feitelijke tijdsbesteding.

4.3 KOSTEN PRODUCT BOUWVERGUNNINGEN

Bevindingen ten aanzien van de kosten
Bij de gemeente Hardenberg ontbreken genormeerde bewerkingstijden voor de processtappen en meetgegevens ten aanzien
van de werkelijke tijdsbesteding in uren aan de processtappen. Wel is sprake van vastgestelde uurtarieven per afdeling.
De afdeling Financiën stelt deze uurtarieven jaarlijks vast bij de begroting.
Ten aanzien van de inzet van andere afdelingen is voor de jaren 2004 en 2005 inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn die
worden gemaakt op het product bouwvergunningen. Dit wordt berekend door de tijdsbesteding te vermenigvuldigen met het
uurtarief van de afdeling. Van een nadere specificatie naar reguliere bouwvergunningen is geen sprake.
Er is geen sprake van een beoordeling van de kostenopbouw van het product bouwvergunningen in de gemeente Hardenberg:
achteraf vinden geen controleberekeningen of audits plaats op de kostenopbouw van de bouwleges om te beoordelen of deze
gerechtvaardigd is gegeven de gerealiseerde kosten.
De hoogte van de tarieven van bouwleges is vastgesteld in 2001 na de herindeling op basis van middeling van de tarieven
die werden gehanteerd door de drie samengevoegde gemeenten. De tarieven van bouwleges kennen geen expliciete
kostentoerekening van aantallen uren, uurtarieven en opslagen in verband met doorberekeningen.
In de jaarrekeningen zijn de volgende begrote en gerealiseerde kosten op het product bouw- en woningtoezicht
opgenomen.
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Kosten
• begrote kosten
• gerealiseerde kos-ten
• saldo

2001
€ 1.479
€ 1.243
236

2002
€ 1.496
€ 1.362
€ 134

2003
€ 1.528
€ 1.547
€ 19 -

2004
€ 1.829
€ 1.825
€4

2005
€ 1.659
€ 1.663
€4-

Tabel 8. Kosten product 82.200 bouw- en woningtoezicht (x 1.000 euro)

x 1.000 euro

De trend ten aanzien van de kosten is als volgt:

Figuur 2. Trend in kostenontwikkeling bouw- en woningtoezicht 2001-2005
Deze kosten betreffen echter het rekeningnummer 82200 bouw- en woningtoezicht, waarin de kosten van meerdere producten
geaggregeerd worden, te weten bouw- en woningtoezicht, handhaving bestemmingsplannen, reclamevergunningen huisnummering, straatnaamgeving en loket 2000. Een berekening waarbij de kosten van bouwleges voor 2001 dus bijvoorbeeld
zou worden berekend door € 1.243.000 te delen door 750 vergunningen zou geen realistisch beeld scheppen.
Op basis van de gegevens uit het financieel systeem ontstaat het volgende meer gedetailleerde beeld van de totale kosten
van bouwvergunningen in de jaren 2004 en 2005:
Kosten
• begrote kosten
• gerealiseerde kosten
• saldo

2004
€ 1.314
€ 1.348
€ 34 -

2005
€ 1.468
€ 1.421
€ 47

Tabel 9. Kosten bouwvergunningen 2004 en 2005

Kostprijsmodel
De kosten voor een product als bouwvergunningen worden in de regel berekend door de tijdsbesteding aan het product te
vermenigvuldigen met een uurtarief. Er kan gekozen worden voor een uurtarief per afdeling, maar ook is differentiatie naar
functiezwaarte mogelijk. Naast de directe tijdsbesteding wordt vaak ook een opslagpercentage berekend voor de inzet van
ondersteunende diensten, zoals personeel, ict, financiën etcetera. Vervolgens kan ook rekening gehouden worden met de
inhuur van externe medewerkers. Ook kan een factor opgenomen kunnen worden waarin rekening wordt gehouden met de
complexiteit van het betreffende product, bijvoorbeeld een complex product vraagt 20% meer tijd, de tijdsbesteding voor een
complex product is dan de normtijdsbesteding met 1,2 vermenigvuldigd.
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Kostprijsmodellen waarbij gerekend wordt met tijdregistratie per processtap, type (deel)product in combinatie met afspraken
over uurtarieven en opslagen voor overhead helpen publieke organisaties om te sturen op (verbetering van) de efficiëntie
van hun dienstverlening. Dan kan op een gedetailleerd niveau gekeken worden naar de verschillen en verklaringen daarvoor
tussen feitelijke en genormeerde tijdsbesteding.

4.4 TARIEVEN BOUWLEGES GEMEENTE HARDENBERG
In de gemeente Hardenberg worden de tarieven voor bouwleges bepaald door het bedrag van de bouwkosten te delen door
€ 455 en te vermenigvuldigen met het bedrag per categorie met een minimumbedrag voor iedere categorie. De tarieven voor
bouwleges zijn inclusief de leges voor welstandsadvisering.

Bouwkosten categorie16
Cat. 1. Tot € 455
Minimum bedrag
Procentuele stijging17
Cat. 2.€ 455 - € 2.275
Minimum bedrag
Procentuele stijging
Cat. 3. € 2.275 - € 45.500
Minimum bedrag
Procentuele stijging
Cat. 4. € 45.500 € 113.750
Minimum bedrag
Procentuele stijging
Cat. 5. € 113.750 € 227.500
Minimum bedrag
Procentuele stijging
Cat. 6. € 227.500 € 455.000
Minimum bedrag
Procentuele stijging
Cat. 7. € 455.000 of hoger
Minimum bedrag
Procentuele stijging

2001

2002

€ 28,59

€ 40,00
40%
€ 15,60
€ 47,00
37%
€ 11,65
€ 78,00
38%

€ 54,00
35%
€ 21,06
€ 63,45
35%
€ 15,73
€ 105,30
35%

€ 7,59
€ 846,30

€ 10,46
€ 1.165,00
38%

€ 6,45
€ 1.894,53

€ 5,14
€ 3.221,84

€ 11,36
€ 34,03
€ 8,47
€ 56,72

€ 4,50
€ 5.127,71

2003

2004

2005

2006

€ 54,00
0%
€ 21,06
€ 63,45
0%
€ 15,73
€ 105,30
0%

€ 54,80
1%
€ 21,38
€ 64,40
2%
€ 15,97
€ 106,90
2%

€ 55,60
1%

€ 108,50
1%

€ 14,12
€ 1.573,00
35%

€ 14,12
€ 1.573,00
0%

€ 14,33
€ 1.596,60
1%

€ 1.620,50
1%

€ 8,89
€ 2.615,00
38%

€ 12,00
€ 3.530,00
35%

€ 12,00
€ 3.530,00
0%

€ 12,18
€ 3.583,00
1%

€ 3.636,70
1%

€ 7,07
€ 4.445,00
38%
€ 6,20
€ 7.070,00
38%

€ 9,54
€ 6.000,00
35%
€ 8,70
€ 9.540,00
40%

€ 9,54
€ 6.000,00
0%
€ 8,70
€ 9.540,00
0%

€ 9,68
€ 6.090,00
1%
€ 8,83
€ 9.683,10
1%

€ 65,40
2%

€ 6.181,40
2%
€ 9.828,30
1%

Tabel 10. Tarieven reguliere bouwleges gemeente Hardenberg 2001-2005
16 In de verordening van de gemeente Hardenberg is aangegeven dat onder de bouwkosten de aannemingssom exclusief BTW wordt

verstaan (conform de omschrijvingen in de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 en het normblad
NEN 2631). Zie artikel 5.1 legesverordening.
17 Procentuele stijging ten opzichte van voorgaande jaar; Categorie 1 op basis van mini-mum bedrag, overige categorieën op basis van

tarief per € 455.
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In deze tabel vermelden wij volledigheidshalve de tarieven voor 2006, ook al valt dit jaar verder buiten het onderzoek omdat
het nog niet op doelmatigheid valt te beoordelen.

bouwleges

Het sprongverloop van de tarieven bouwleges ziet er als volgt uit:

0

455

1

1.37

5

2.27

7

3.04

00

45.5

51
00
94
00
84
00
50
75
50.6 113.7 133.9 227.5 286.9 455.0 499.6 550.0

Figuur 3. Sprongverloop legestarieven gemeente Hardenberg 2006
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In een grafiek ziet de ontwikkeling in legestarieven in de gemeente Hardenberg er als volgt uit:

Figuur 4. Ontwikkeling in legestarieven gemeente Hardenberg 2001-200518
Ten aanzien van deze tarieven is geen cijfermatige onderbouwing bekend. Een dergelijke onderbouwing zou – met het
oog op de eerdere bevinding dat in de onderzoeksperiode 2001 tot 2005 geen heroriëntatie op de kosten en tarieven heeft
plaatsgevonden – gezocht moeten worden in de periode voor 2001. Daarover zijn echter geen gegevens beschikbaar.

Tarieven welstandsadvisering
De tarieven welstandsadvisering (per 01-01-2001), welke voor iedere bouwvergunning gelden zijn als volgt te onderscheiden:
Bouwsom
< € 230.000
< € 455.000
< € 680.000
> € 680.000

Tarief welstandsadvies19
3‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 0 tot en met € 230.000; met een
maximum van € 690.
0,5‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 230.000 tot en met € 455.000. Tarief
is € 690 + max. € 113.
0,25‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 455.000 tot en met € 680.000. Tarief
is € 690 + € 113 + max. € 57.
0,125‰ van het deel van de bouwkosten dat de € 680.000 te boven gaat. Tarief is € 690 +
€ 113 + € 57 + 0,125‰ van het deel van de bouwkosten boven de € 680.000.

Tabel 11. Tarieven welstandsadvies
18 De grafiek geeft de minimumbedragen aan leges per categoriebouwsom weer.
19 De tarieven voor welstandsadvisering worden sinds 2006 in het huidige systeem apart vermeld bij de opbouw van de tarieven van

bouwleges.
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Het legestarief voor welstandsadvies vormt een onderdeel van het bedrag dat als bouwleges wordt geheven. De Gemeente
Hardenberg heeft samen met ‘Het Oversticht20’ welstandsbeleid ontwikkeld met als resultaat de welstandsnota. Deze
welstandsnota is op 26 september 2002 vastgesteld en per 1 januari 2003 inwerking getreden.

Doorberekende kosten Brandweer
Met ingang van 2002 heeft bij de brandweer een structurele verhoging naar € 63.636 (fl. 140.000) plaatsgevonden als
gevolg van het beter toerekenen van tijdsbesteding aan bouwvergunningen. In 2004 is dit bedrag aangepast naar € 64.364.
De kosten welke door de brandweer van Hardenberg worden doorberekend aan het product bouwvergunningen in de jaren
2002 tot en met 2005 zijn als volgt:

Kosten Brandweer

2001
onbekend

2002
€ 63.636

2003
€ 63.636

2004
€ 64.364

2005
€ 64.364

Tabel 12. Kosten Brandweer
Inzicht in ontwikkeling in tarieven van de brandweer ontbreekt. Wel is bekend dat door de Brandweer in 2005 een uurtarief
van € 59 is gehanteerd.

Primair systeem: informatie over kosten
In de periode na de herindeling (2001-2005) is men gaan werken met het BCS-systeem. Uit dit systeem zijn rapportages
te halen met betrekking tot bouwver-gunningen. Sinds 2006 werkt men met een nieuw systeem. Het is momenteel nog niet
bekend welke gegevens uit dit systeem gegenereerd kunnen worden omdat nog niet alle modules zijn geïmplementeerd.
In het huidige systeem is het mogelijk om specifieke componenten op het gebied van kosten toe te voegen aan de kostprijs
van Bouwleges.

4.5 OPBRENGSTEN BOUWVERGUNNINGEN
Op basis van de jaarrekeningen in deze periode ontstaat een beeld van de op-brengsten van het product bouw- en woningtoezicht 82.200 (bedragen x 1.000):
Opbrengsten
• begrote kosten
• begrote opbrengsten
• gerealiseerde opbrengsten
• saldo

2001
€ 1.479
€ 599
€ 704
€ 105

2002
€ 1.496
€ 1.027
€ 1.011
€ 16

2003
€ 1.528
€ 1.319
€ 1.266
-€ 53

2004
€ 1.829
€ 1.499
€ 1.736
€ 238

2005
€ 1.659
€ 2.069
€ 2.742
€ 673

Tabel 13. Opbrengsten (begroting versus realisatie) en saldo van het product 82.200 bouw- en woningtoezicht.

20 ‘Het Oversticht’ - Genootschap tot bevordering en instandhouding van het stedelijk en landelijk schoon - adviseert over welstand aan de

gemeenten in Overijssel en aan de gemeenten Dronten en Noordoostpolder in Flevoland.
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x 1.000 euro

De trend in de opbrengsten betreft een aanzienlijke stijging van de opbrengsten van het product 82.200 bouw- en woningtoezicht in de periode 2001 tot 2005, met een aanzienlijke stijging van het positief saldo in de jaren 2004 en 2005:

Figuur 5. Trend in opbrengsten vergunningen 2001-2005
Ook hiervoor geldt echter dat dit opbrengsten zijn op het hele begrotingsproduct P82200, dus niet alleen op reguliere
bouwvergunningen, maar ook lichte bouwvergunningen, sloopvergunningen en reclamevergunningen.
Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde opbrengsten – de saldi – heeft tot overschotten of tekorten geleid. Deze
overschotten of tekorten zijn geboekt op de post Algemene Middelen.
Jaar Saldo
2001 € 105.000

2002 € 15.774

Oorzaken
Er is in 2001 een toename van opbrengsten ter waarde van
€ 105.000 aan bouwleges toe te rekenen vergeleken met
de begroting (pag. 57 jaarrekening). Er heeft echter ook
een overschrijding van de uitgaven in 2001 plaatsgevonden.
Dit heeft te maken met de kosten die in rekening zijn
gebracht door de welstandscommissie, dit valt mede te zien
op de post van de ontvangsten (leges bouwvergunning).
De meeropbrengst is per saldo circa € 89.000
(pag. 407 jaarrekening).
In het jaarverslag van 2002 (pag. 445 jaarrekening) is de
kostenplaats (P82200) onderverdeeld in bouw- en
woningtoezicht, handhaving bestemmingsplannen,
reclamevergunningen huisnummering, straatnaamgeving
en loket 2000. In 2002 zijn de tarieven voor bouwleges fors
verhoogd in het streven om tot een kostendekkende
activiteit te komen. De inkomstendoelstelling 2002 is
nagenoeg gerealiseerd.
Uit het jaarverslag blijkt dat de gerealiseerde bouwleges
achterblijven bij de begrote opbrengsten: een negatief
saldo van € 23.000 (pag. 64 jaarrekening). Voor het
totaalsaldo op het niveau van het rekeningnummer 82200 is
sprake van een positief saldo van bijna € 16.000.

Bestemming overschotten
Vloeit naar algemene middelen

Vloeit naar algemene middelen
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Jaar Saldo
2003 -€ 52.519

2004 € 237.702

2005 € 673.267

Oorzaken
In het jaarverslag van 2003 (pag. 477 jaarrekening) is de
kostenplaats (P82200) onderverdeeld in bouw- en
woningtoezicht, handhaving bestemmingsplannen,
reclamevergunningen huisnummering, straatnaamgeving en
loket 2000. De hogere lasten worden met name verklaard
uit meer doorberekende uren (€ 193.000). Daarnaast zijn
hogere advieskosten gemaakt (i.v.m. de bijzondere
aandacht voor veiligheidsaspecten). Deze hogere
advieskosten vallen weg tegen het voordeel dat ontstaat als
gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds.
In 2003 is € 270.000 meer aan bouwleges ontvangen.
Dit is met name een gevolg van de forse verhoging van de
tarieven in 2003. (pag. 477). Deze tekstuele toelichting sluit
echter niet aan op de geaggregeerde cijfers t.a.v. het
product bouw- en woningtoezicht (P82200) waarbij een
negatief verschil van ruim € 52.000 tussen de begrote en
gerealiseerde baten wordt geconstateerd
(pag. 33 jaarrekening).
Het voordelig resultaat is van incidentele aard. Door enkele
omvangrijke projecten en een piek t.a.v. de afgifte van
reguliere bouwvergunningen is deze meeropbrengst
gerealiseerd (jaarrekening 2004, pag. 72).
Het verschil ten opzichte van de primaire begroting (voor
wijziging) betreft zelfs € 1,2 miljoen. Enerzijds het gevolg
van de toename van het aantal bouwaanvragen, anderzijds
in 2005 voor een aantal zeer grote projecten
bouwvergunning verleend, waarbij, doordat er geen
aftopping van de leges plaatsvindt relatief grote bedragen
in rekening zijn gebracht.
Bij het eerste argument speelt dat nadat de organisatie
het beheer op orde heeft gebracht er veel
bestemmingsplannen voor uitbreidingsgebieden in
procedure zijn gebracht. Een aantal daarvan is in de loop
van 2005 onherroepelijk geworden waardoor tot uitgifte van
bouwkavels kon worden overgegaan. Ook is het
bestemmingsplan Broeklanden erbij gekomen. Hier komt
nog bij dat in de bestaande plannen (Marslanden en
Haardijk) nog onverminderd wordt doorgebouwd. Er is
derhalve sprake van een cumulatie van bouwactiviteiten.
Bij de najaarsnota 2005 is toegezegd dat er bij de
voorjaarsnota 2006 een notitie over de leges moet worden
uitgebracht. (jaarrekening 2005, pag. 55)

Tabel 14. Oorzaken en bestemming overschotten en tekorten opbrengsten bouwleges
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Bestemming overschotten
Gecompenseerd uit
algemene middelen

Vloeit naar algemene middelen

Vloeit naar algemene middelen

4.6 BEOORDELING KOSTENDEKKENDHEID EN CAUSALITEIT KOSTEN EN TARIE-VEN
In welke mate zijn de tarieven van bouwleges in de gemeente Hardenberg kostendekkend? Een dergelijke beoordeling
vraagt om een vergelijking van de werkelijke kosten voor het afgeven van een reguliere bouwvergunning met de tarieven.
De gegevens over de werkelijke kosten voor het afgeven van een reguliere bouwvergunning ontbreken. Op basis van de
werkelijke kosten van bouwvergunningen (in totaal) en een inschatting dat de tijdsbesteding eerder rond de 20 uur per
reguliere vergunning zal liggen ontstaat het volgende beeld:

Aantal aanvragen bouwvergunningen

2005
Alle bouwvergunningen
n = 1200

Totale kosten bouwvergunningen
Gemiddelde kosten per bouwvergunning
Totale tijdsbesteding bouwvergunningen
Gemiddelde tijdsbesteding per bouwvergunning in uren

€ 1.421.104,48
€ 1.184,25
17.667,89 uren
14,72 uren

Reguliere bouwvergunningen
n = 725
(60% van totaal)
€ 1.609,0421
20 uren

Tabel 15. Beoordeling kostendekkendheid
Ter toelichting:
• De geschatte gemiddelde kosten per bouwvergunning worden berekend door de totale kosten bouwvergunningen –
€ 1,4 miljoen – te delen door het totaal van 1200 vergunningen, oftewel € 1.184,25.
• De geschatte tijdsbesteding van 20 uren voor een reguliere bouwvergunning is 36% hoger dan de gemiddelde tijdsbesteding
per bouwvergunning. Deze schatting is tot stand gekomen in overleg met de afdeling Bouwen en Milieu. De geschatte
gemiddelde kosten voor een reguliere bouwvergunning bedragen daarmee 36% hoger dan de gemiddelde kosten voor
alle bouwvergunningen totaal, oftewel € 1.609,04.
De reguliere bouwvergunningen in de categorieën 1 tot en met 4 (tot een bouwsom van € 113.750) kosten meer tijd en
zijn daarmee duurder dan via het tarief in rekening wordt gebracht. Dit wordt gecompenseerd door de legestarieven voor
aanvragen met hogere bouwsommen. Per saldo zou op basis van deze schatting sprake kunnen zijn van kostendekkendheid.
Een kostendekkendheid op het niveau van het soort bouwvergunning hoeft ook niet te worden nagestreefd.
Wat is de mate van causaliteit in de relatie tussen de kostencomponenten en de tarieven voor bouwleges in de gemeente
Hardenberg? Wij kunnen de causaliteit tussen de kosten en tarieven niet beoordelen omdat niet helder is welke kosten worden
gemaakt voor het afgeven van vergunningen, hoe kosten verschillen tussen de verschillende aanvragen en welke tarieven
daarmee zijn gerechtvaardigd. De enige beoordeling die gemaakt kan worden is die van een beoordeling van de totale kosten
versus de totale opbrengsten voor het begrotingsproduct. Van doelmatigheid zou dan sprake zijn als de totale kosten en
totale opbrengsten met elkaar in evenwicht zijn. Wat dat betreft blijkt uit tabel 14 dat sprake is van aanzienlijke en oplopende
verschillen in de begrote kosten en opbrengsten. Op dit abstracte niveau kan geconstateerd worden dat geen sprake is van
evenwicht tussen de kosten en opbrengsten.

21 36% meer kosten op basis van 36% meer tijdsbesteding.
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5. RESULTATEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

5.1 INLEIDING
In welke mate wijken de kostencomponenten en legestarieven af van gelijksoortige uitkomsten in vijf vergelijkbare gemeenten?
In dit hoofdstuk gaan wij in op de vergelijking van de tarieven van Hardenberg met andere gemeenten. Een eis aan de
vergelijking is dat 2 van de 5 gemeenten omliggende gemeenten zijn. De gegevens van de gemeente Hardenberg zijn
vergeleken met die van de buurgemeenten Dalfsen en Hellendoorn, en de gemeenten Barneveld, Smallingerland en
Steenwijkerland, die qua inwonertal en structuur overeenkomen met de gemeente Hardenberg22. De uitkomsten geven een
beeld van de tarieven van bouwleges. De benchmarkgegevens zijn afkomstig van de desbetreffende gemeenten.

5.2 BEVINDINGEN BENCHMARK KOSTENCOMPONENTEN
Ten aanzien van de opbouw van kostencomponenten en vergelijking daarvan tussen de gemeente Hardenberg en de 5 andere
gemeenten ontbreekt het aan gegevens of zijn slechts gedeeltelijk gegevens beschikbaar om deze vergelijking betrouwbaar
te kunnen uitvoeren. Onder betrouwbaar verstaan wij dat als het onderzoek herhaald zou worden dezelfde uitkomsten worden
gegenereerd.
Wij hebben bij de deelnemende gemeenten het verzoek ingediend tot het leveren van de volgende gegevens aangaande
reguliere bouwvergunningen:
• De tarieven van bouwleges in 2005 per fictieve bouwsom.
• Aantallen aanvragen in 2005 per fictieve bouwsom zoals vermeld in tabel 17.
• Aantallen verleende vergunningen 2005 per fictieve bouwsom zoals vermeld in tabel 17.
• Tijdsbesteding en kosten van bouwleges gespecificeerd per proces en afdeling.
Van alle deelnemende gemeenten hebben wij de verordeningen met tarieven van bouwleges vermeld per categorie bouwsom
ontvangen.
Per gemeente hebben wij ontvangen:
• Gemeente Smallingerland; aantal aanvragen en het aantal f.t.e. werkzaam aan het product bouwvergunningen.
• Gemeente Hellendoorn; aantal verstrekte vergunningen en het aantal f.t.e. werkzaam aan het product bouwvergunningen.
• Gemeente Dalfsen; tot op heden nog geen aanvullende informatie ontvangen.
Van de gemeenten Barneveld en Steenwijkerland hebben wij geen aanvullende informatie ontvangen omdat zij maar minimaal
wilden meewerken aan dit onderzoek. Door gebruik te maken van de verkregen gegevens hebben wij vergelijkingen kunnen
maken welke behandeld worden in volgende paragrafen.
Als de totale uren die worden besteed aan bouwvergunningen naar een geschatte tijdsverdeling over de processtappen wordt
verdeeld, dan ontstaat het volgende beeld van een tijdsbesteding aan een vergunning: lichte-, reguliere-, reclame- of sloopvergunning. In de onderstaande tabel is de tijdsbesteding per proces en per afdeling uitgesplitst.

22 Dit betreft een vergelijking met gemeenten met de kenmerken; een inwonertal van circa 60.000 inwoners en een groot aantal kernen, in

het geval van Hardenberg zijn dat 20 kernen.
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Tijdsbesteding (in uren) per aanvraag
Hellendoorn
Smallingerland
Hardenberg
Tijdsbesteding / kosten per proces aan
product bouwvergunningen
Intake aanvraag, administratie
Toetsing aanvraag
Verwerking, toekenning vergunning
Facturatie bouwleges
Totaal:
Tijdsbesteding / kosten per afdeling aan product
bouwvergunningen
Vakafdeling (vaste formatie)
Vakafdeling (flexibele formatie)
Andere afdelingen
Opslag overhead concern (in %)
Inhuur externen (onderzoek)
Totaal:
Tabel 17. Tijdsbesteding vergeleken

1,7
10,2
1,7
1,7
15,3

1,1
6,0
1,6
1,1
9,7

1,4
12,9
0,3
0,1
14,7

15,3
15,3

9,7
9,7

11,0
2,4
1,3

14,7

Bovenstaand overzicht is niet gegenereerd op basis van feitelijk geschreven tijdbesteding per stap in het proces. Met dit
overzicht is getracht op basis van de be-schikbare globale tijdregistratiegegevens en een verdeling van functies over de
processtappen een zo betrouwbaar mogelijke schatting te maken van de tijdsbesteding van de gemeente Hardenberg aan het
product bouwvergunningen. Als de ontvangen gegevens ten aanzien van tijdsbesteding worden vergeleken met de gegevens
met de tarieven, dan kan worden geconstateerd dat er sprake is van correlatie tussen de tijdsbesteding en tarieven: de
gemeente Smallingerland heeft de laagste tijdsbesteding en laagste tarieven.

5.3 BEVINDINGEN BENCHMARK TARIEVEN BOUWLEGES
In deze paragraaf vergelijken wij de tarieven van bouwleges voor reguliere bouwvergunningen van de gemeente Hardenberg
en de benchmarkgemeenten. De tarieven voor bouwleges staan vermeld in de volgende tabel.
Fictieve
bouwsom23

Leges 2005 (in euro’s)

Hardenberg
Barneveld
Smallingerland Steenwijkerland
€ 50
€ 64,40
€ 107,00
€ 48,00
€ 111,20
€ 1.000
€ 64,40
€ 107,00
€ 48,00
€ 111,20
€ 10.000
€ 350,00
€ 243,88
€ 100,00
€ 325,00
€ 25.000
€ 877,47
€ 475,48
€ 250,00
€ 750,00
€ 50.000
€ 1574,73
€ 861,48
€ 500,00
€ 1.287,50
€ 100.000
€ 3.149,45
€ 1.633,48
€ 1.000,00
€ 2.237,50
€ 200.000
€ 5353,85
€ 3.177,48
€ 2.000,00
€ 5.087,50
€ 500.000
€ 10.637,36
€ 7.494,80
€ 5.000,00
€ 9.212,50
Tabel 18. Tarieven bouwleges reguliere bouwvergunningen

Hellendoorn
€ 60,40
€ 69,40
€ 231,40
€ 527,05
€ 977,05
€ 1.877,05
€ 3.677,05
€ 9.077,05

Dalfsen
€ 73,50
€ 73,50
€ 157,00
€ 392,50
€ 785,00
€ 1.570,00
€ 3.140,00
€ 7.850,00

23 (in euro’s) exclusief BTW.
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Tarieven bouwleges

In schema ziet de vergelijking van tarieven tussen de gemeenten er als volgt uit:

500

0

1.00

00

10.0

00

25.0

00

50.0

.000 00.000 00.000
2
5

100

Bouwsommen
Figuur 6. Vergelijking van tarieven bouwleges
Als de vergelijking gemaakt wordt door de tarieven van de gemeente Hardenberg op index 100 te stellen dan ontstaat het
volgende beeld:
Fictieve
bouwsom24
Hardenberg
Barneveld
Smallingerland Steenwijkerland Hellendoorn
Dalfsen
€ 500
100
166,15
74,53
172,67
93,79
114,13
€ 1.000
100
166,15
74,53
172,67
107,76
114,13
€ 10.000
100
69,68
28,57
92,86
66,11
44,86
€ 25.000
100
54,19
28,49
85,47
60,06
44,73
€ 50.000
100
54,71
31,75
81,76
62,05
49,85
€ 100.000
100
51,87
31,75
71,04
59,60
49,85
€ 200.000
100
59,35
37,36
95,03
68,68
58,65
€ 500.000
100
70,46
47,00
86,61
85,33
73,80
Tabel 19. Indexering tarieven bouwleges reguliere bouwvergunningen
Een vergelijking tussen de tarieven van Hardenberg en het gemiddelde uit de benchmark levert het volgende beeld op:
Fictieve bouwsom25
Hardenberg
Gemiddeld
Afwijking in euro’s
Afwijking in percentages
€ 500
€ 64,40
€ 77,42
€ 13,02- 17%
€ 1.000
€ 64,40
€ 78,92
€ 14,52- 18%
€ 10.000
€ 350,00
€ 234,55
€ 115,45
49%
€ 25.000
€ 877,47
€ 545,42
€ 332,05
61%
€ 50.000
€ 1574,73
€ 997,63
€ 577,10
58%
€ 100.000
€ 3.149,45
€ 1.911,25
€ 1.238,20
65%
€ 200.000
€ 5353,85
€ 3.739,31
€ 1.614,54
43%
€ 500.000
€ 10.637,36
€ 8.211,95
€ 2.425,41
30%
Tabel 20. Vergelijking tarieven bouwleges reguliere bouwvergunningen Hardenberg met gemiddelde benchmark
24 (in euro’s) exclusief BTW.
25 Zie vorige voetnoot.
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De voorstaande tabellen geven het volgende inzicht:
In categorie 1 met een bouwsom van € 500 variëren de tarieven van bouwleges van € 48 in Smallingerland tot € 111,20
in Steenwijkerland. Het tarief van € 64,40 dat door de gemeente Hardenberg gehanteerd is ligt onder het gemiddelde tarief
van € 77,42.
In categorie 2 met een bouwsom van € 1.000 is alleen het tarief van de gemeente Hellendoorn afwijkend ten opzichte van
de tarieven met een bouwsom van € 500, de andere gemeenten hanteren hetzelfde tarief als bij een bouwsom van € 500.
De tarieven van bouwleges hebben opnieuw een reeks van € 48 in Smallingerland tot € 111,20 in Steenwijkerland. Het tarief
van € 64,40 dat door de gemeente Hardenberg gehanteerd is ligt dus weer onder het gemiddelde tarief van € 78,92.
In categorie 3 met een bouwsom van € 10.000 variëren de tarieven van bouwleges van € 100 in Smallingerland tot € 350
in Hardenberg. Het tarief van € 350 dat door de gemeente Hardenberg gehanteerd is ligt op het tarief van de gemeente
Steenwijkerland na, aanzienlijk boven de tarieven van de overige gemeenten en het gemiddelde tarief van € 234,55.
In categorie 4 met een bouwsom van € 25.000 variëren de tarieven van bouwleges van € 250 in Smallingerland tot € 877,47
in Hardenberg. Hier is dus sprake van grote verschillen tussen de tarieven. Het tarief dat door de gemeente Hardenberg
gehanteerd is ligt ver boven het gemiddelde tarief van € 545,42 en ook ver boven de tarieven van de gemeenten Barneveld,
Smallingerland, Hellendoorn en Dalfsen.
In categorie 5 met een bouwsom van € 50.000 variëren de tarieven van bouwleges van € 500 in Smallingerland en
€ 1574,73 in Hardenberg. Het tarief dat door de gemeente Hardenberg gehanteerd is ligt ver boven het gemiddelde tarief van
€ 997,63. Het hoogste tarief na het tarief van de gemeente Hardenberg bedraagt € 1.287,50, een verschil van 22 procent.
In categorie 6 met een bouwsom van € 100.000 variëren de tarieven van bouwleges van € 1.000 in Smallingerland tot
€ 3.149,45 in Hardenberg. Het tarief van de gemeente Hardenberg verschilt veel van het gemiddelde tarief van € 1.911,25,
en bijna een verdubbeling van het gemiddelde tarief van de overige gemeenten, namelijk € 1.663,61.
In categorie 7 met een bouwsom van € 200.000 variëren de tarieven van bouwleges van € 2.000 in Smallingerland tot
€ 5353,85 in Hardenberg. Het tarief van de gemeente Hardenberg verschilt niet veel van het gemiddelde tarief van
€ 3.739,31. Wij constateren hierbij wederom een groot verschil ten opzichte van overige gemeenten (op Steenwijkerland na).
De gemeente Smallingerland hanteert in deze categorie een zeer laag tarief ten opzichte van het gemiddelde tarief.
In categorie 8 met een bouwsom van € 500.000 variëren de tarieven van bouwleges van € 5.000 in Smallingerland tot
€10.637,36 in Hardenberg. Het tarief dat door de gemeente Hardenberg hanteert is 30 % hoger dan het gemiddelde tarief
van € 8.211,95.
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5.4 BEVINDINGEN ONDERZOEK VERENIGING EIGEN HUIS (2006)
Uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis onder 40 gemeenten (zomer 2006) blijkt dat het bedrag dat een
huiseigenaar aan gemeentelijke bouwleges moet betalen voor een verbouwing van zijn huis of de bouw van een nieuwe
woning in Nederland sterk uiteenloopt. Voor een identieke bouwvergunning moet in de ene gemeente soms vijf keer zoveel
worden betaald als in een andere gemeente.
Verder blijkt uit het onderzoek dat het gemiddelde tarief voor een reguliere bouwvergunning als volgt is:
Reguliere vergunning
Reguliere vergunning
(aanbouw, € 45.500 *)
(nieuwbouwwoning, € 130.000)
Landelijk gemiddelde (2006)
€ 1.025,00
€ 2.814,00
Hardenberg (2006)
€ 1.433,00
€ 3.480,00
Tabel 21. Vergelijking bouwleges reguliere bouwvergunningen gemeente Hardenberg met landelijk gemiddelde uit onderzoek
VEH (2006)
* totale (ver)bouwkosten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, inclusief welstandstoetsing en exclusief BTW26.
Uit de vergelijking van de legestarieven van Hardenberg met het gemiddelde in Nederland, zoals onderzocht door de
Vereniging Eigen Huis27, blijkt dat de tarieven van Hardenberg aanzienlijk hoger liggen, te weten respectievelijk 40% bij een
bouwsom van € 45.500,-- en 24% bij een bouwsom van € 130.000,--.

5.5 BEVINDINGEN ONDERZOEK VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN
Uit een onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten28 blijkt de volgende vergelijking van het tarief van de gemeente
Hardenberg met het gemiddelde tarief voor een bouwvergunning, exclusief de kosten voor welstandsadvisering (zie tabel 11).
De vergelijkbaarheid met de overige legestarieven in dit rapport is beperkt, aangezien alle andere legestarieven inclusief de
kosten voor welstandsadvies zijn.
Bouwvergunning met een
Bouwvergunning met een
bouwsom van € 10.000,bouwsom van € 25.000,Landelijk gemiddelde (2005)
€ 220,-€ 517,-Hardenberg (2005)
€ 320,-€ 802,-Tabel 22. Vergelijking bouwleges bouwvergunningen gemeente Hardenberg met landelijk gemiddelde uit onderzoek VNG
Uit de vergelijking van de legestarieven van Hardenberg met het gemiddelde in Nederland, zoals onderzocht door de
Vereniging Nederlandse Gemeenten, blijkt dat de tarieven van Hardenberg hoger liggen, te weten respectievelijk 45% bij een
bouwsom van € 10.000,- en 55% bij een bouwsom van € 25.000,- boven de gemiddelde tarieven.
26 Ten aanzien van de noot bij deze tabel wordt opgemerkt dat het een gemeente vrij staat te kiezen voor het hanteren van een

berekening op basis van een bouwsom inclusief of exclusief omzetbelasting (arrest Hoge Raad nr. 39.999, 24 februari 2006).
27 Onderzoek Vereniging Eigen Huis naar de hoogte van bouwleges, 2006
28 Het betreft een publicatie van onderzoek naar de hoogte van bouwleges op www.watdoetjegemeente.nl, gepubliceerd door de VNG in

2006. Ten aanzien van de cijfers wordt opgemerkt dat het een indicatie betreft, aangezien door de VNG geen uitsluitende definitie is
gegeven van welke toeslagen nog meer naast het welstandsadvies buiten het tarief zijn gehouden.
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6.BESTUURLIJKE REACTIE
Korte samenvatting bestuurlijke reactie
Het college kan zich vinden in de aanbeveling om de huidige tariefstructuur nog eens onder de loep te nemen. Het college is
van mening dat door het in beeld brengen van de tariefstructuur in relatie tot de werkelijk gemaakte kosten tegemoet wordt
gekomen aan de aanbevelingen a, c, en d.
Het college wil zich overigens beperken tot de tariefstructuur van bouwleges. Aanbevelingen tot het ontwikkelen van structurele
prikkels om tot een reële verhouding tussen kosten en prijzen te komen, alsmede een juiste toerekening van indirecte kosten in
VNG-verband te bezien en om over te gaan tot een periodieke rapportage met kengetallen rond bouwvergunningen overstijgt
de reikwijdte en de problematiek van het onderzoek. Dit zijn thema’s die op zich aandacht verdienen, maar in een bredere
context behoren te worden bezien.
Inleiding
Wij hebben kennis genomen van het eerste onderzoeksrapport van de Rekenkamer. Het onderzoek handelt over de
bouwleges en heeft als centrale vraag “In hoeverre zijn de bouwleges voor reguliere bouwaanvragen van de gemeente
Hardenberg doelmatig in de periode 2001 t/m 2005?”
Wonen is één van de 7 programmalijnen uit het meerjarenprogramma waar de gemeente Hardenberg de komende jaren
stevig op inzet. Doelstellingen zijn: bouwen op basis van behoefte van de inwoners en bouwen voor starters en senioren.
De gemeente heeft gekozen voor een ambitieus bouwprogramma. De woningproductie moet worden opgevoerd tot het niveau
van 320 woningen per jaar. Ook het voorzieningenniveau moet daarop zijn afgestemd. Veel woningbouwprojecten bevinden
zich nu in de realisatiefase en veel nieuwe bestemmingsplannen zijn in ontwikkeling of in uitvoering.
Ook in de programmalijn economie speelt bouwen een belangrijke rol. De gemeente wil zorgdragen voor voldoende voorraad
bedrijventerreinen met een daarbij passende infrastructuur.
Het verlenen van bouwvergunningen en de inkomsten uit bouwleges staan midden in dit beleid. Soms kiezen gemeenten
bewust voor lage bouwleges, bijvoorbeeld omdat zij verwachten dat daar een prikkel tot bouwen vanuit gaat. De gemeente
Hardenberg kiest voor een actief beleid en neemt het voortouw in de ontwikkeling en uitvoering van bouwen voor wonen
en bedrijven/winkels. De Rekenkamer concludeert op basis van benchmark dat de tarieven van de gemeente Hardenberg
bovengemiddeld hoog zijn. De Rekenkamer heeft geen reden aan te nemen dat daarvoor bijzondere omstandigheden bij de
gemeente Hardenberg aanwezig zijn. De mening van het college is dat de gemeente Hardenberg zich bovengemiddeld inspant
voor wonen en ondernemen in de gemeente.
Tegenover deze inspanning staan kosten. Kosten die niet altijd rechtstreeks tot uitdrukking komen op het product bouwleges.
Deels drukken de kosten op andere producten, omdat de voorschriften dat zo voorschrijven, anderdeels hangt dit samen met
het eenvoudige systeem van kostentoerekening dat past bij een efficiënte bedrijfsvoering.
In het benchmarken van gemeenten behoren de aspecten wonen en ondernemen te worden meegewogen. Helaas treffen wij
die in het rapport Berenschot, het externe bureau dat in opdracht van de Rekenkamer het onderzoek heeft verricht, niet aan.
Berenschot heeft nagelaten het college of de directie hierover te bevragen. Wij betreuren dit. Het onderzoek en de uitkomsten
hadden daardoor in een wat breder perspectief kunnen worden geplaatst, hetgeen de afweging bepaald ten goede zou zijn
gekomen.
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De onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag in het rapport is: in hoeverre zijn de bouwleges voor reguliere bouwaanvragen van de gemeente
Hardenberg doelmatig in de periode 2001 t/m 2005? Wij begrijpen deze vraag niet. Het proces van het verlenen van
bouwvergunningen kan wel of niet doelmatig zijn maar de vraag of bouwleges doelmatig zijn kan niet worden beantwoord.
Naar de mening van het college betekent doelmatigheid dat de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt
mogelijke inzet van middelen. Het rapport gaat hier niet op in.
Het uitvoeren van controleberekeningen
In het rapport wordt gesteld dat de gemeente Hardenberg geen controleberekeningen plaats laat vinden op de tarieven.
Berenschot verstaat onder controle berekeningen niet: een vergelijking van de totale kosten voor het product bouwvergunningen
met de totale opbrengsten voor het product en ook niet de verschillenanalyse zoals die in de jaarrekening zijn opgenomen.
Nee, bedoeld is controleberekeningen per eenheid/bouwvergunning!
De onderzoeker komt tot de conclusie dat de in de jaarrekening opgenomen analyses niet het gewenste inzicht oplevert. Wij
begrijpen deze diskwalificatie niet. Immers zowel voor de accountant als voor de raad is de informatie voldoende gebleken.
Toerekening van (indirecte) kosten
Directe en indirecte kosten die gerelateerd zijn aan de vergunningverlening mogen worden doorberekend in de tarieven van
bouwleges. Berenschot concludeert dat binnen de gemeente Hardenberg geen afspraken bestaan over de kostentoerekening
van overhead en voegt daar aan toe dat het de vraag is of de gemeente daarmee voldoet aan de jurisprudentie op dit punt.
De gemeente Hardenberg heeft een eenvoudig systeem van kostentoerekening van overhead. Er wordt een “één-opslagmethode” gehanteerd op basis van een kostenverdeelstaat. De toerekening van kosten is transparant en op controleerbare
wijze vastgelegd. Ook zijn de geraamde baten van de bouwleges niet hoger dan de geraamde lasten. Het rapport is niet
duidelijk over wat precies onder de afspraken zou moeten vallen; evenmin is duidelijk door wie de afspraken moeten worden
gemaakt. Is de systematiek van kostentoerekening die vastligt in de begroting en voldoet aan het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) niet voldoende? En waarom dan wel niet? De opmerking dat het de vraag is
of de gemeente voldoet aan de jurisprudentie wordt niet nader toegelicht en voelt suggestief aan.
Genormeerde en werkelijke tijdsbesteding
In het rapport wordt geconcludeerd dat het de gemeente Hardenberg ontbreekt aan genormeerde bewerkingstijden voor de
processtappen en meetgegevens ten aanzien van de werkelijke tijdsbesteding in uren.
Dit is correct. In ons streven naar een efficiënte bedrijfsvoering hebben wij het accent gelegd op het terugdringen van
niet-productieve uren en het maximaliseren van de output. De 7 bouwkosten categorieën kennen geen expliciete kostentoerekening van aantallen uren, uurtarieven en opslagen in verband met doorberekeningen. Een verfijnde methode van
tijdregistratie vraagt heel veel extra tijd van medewerkers die eigenlijk met de uitvoering zijn belast. Het werkt bureaucratie in
de hand en de extra tijd werkt bovendien kostenverhogend door in de bouwleges.
Het werken met genormeerde tijden heeft nog meer nadelen. De norm werkt inefficiency in de hand omdat het al snel een doel
op zich wordt. Tevens kunnen daarmee targets die gehaald “moeten” worden adequate dienstverlening in de weg staan.
Daarmee is niet gezegd dat het hebben van inzicht in de tijdsbesteding en productie geheel en al overbodig is. Onder meer
de afdeling bouwen en wonen beschikt over een afdelingsplan waarin één en ander is vastgelegd. Dit afdelingsplan wordt zelfs
ondersteund door ervaringcijfers en door het steekproefsgewijs uitvoeren van metingen.
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Kostendekkendheid en causaliteit kosten en tarieven
Berenschot veronderstelt dat de reguliere bouwvergunningen in de categorieën 1 tot en met 4 (de goedkopere categoriën)
meer tijd kosten en daarom feitelijk duurder zijn dan in het tarief tot uitdrukking is gebracht. Dat zou worden gecompenseerd
door leges voor vergunningen met hogere bouwsommen. Per saldo zou, zo veronderstelt Berenschot, op basis van deze
schatting sprake kunnen zijn van kostendekkendheid.
Ondanks dat het ontbreken van gegevens over de feitelijke kostenopbouw en een analyse van de 100% kostendekkendheid,
wordt door Berenschot evenwel weer niet uitgesloten dat er sprake is van kostendekkendheid. Integendeel zelfs!
Ten aanzien van het causaal verband tussen de kostencomponenten en de tarieven concludeert Berenschot: wij kunnen de
causaliteit tussen kosten en tarieven niet beoordelen omdat niet helder is welke kosten worden gemaakt voor het afgeven voor
vergunningen, hoe de kosten verschillen tussen de verschillende aanvragen en welke tarieven daarmee zijn gerechtvaardigd.
Het begrip ‘causaliteit in relatie tot de kostencomponenten en de tarieven voor bouwleges’ wordt in het onderzoek eenzijdig
gekoppeld aan een vergelijking tussen kosten en tarieven. Er had ook voor een aanpak gekozen kunnen worden waarbij
processenstappen worden geanalyseerd. Zo kan beoordeeld worden of er geen overbodige werkzaamheden worden verricht
en of er niet teveel tijd aan een bepaalde processtap wordt besteed. Hiermee kunnen uitspraken worden gedaan over de
doelmatigheid van het proces.
De uitgebreide procesbeschrijving in het rapport zou daarvoor als basis hebben kunnen dienen. Berenschot concludeert zelfs
dat het proces van werken in Hardenberg volledig in overeenstemming is het Bouwbesluit 2003.
Een reactie op de conclusies en de bevindingen van de Rekenkamer
Het college constateert dat de Rekenkamer heeft gekozen voor een onderzoek dat breed van opzet is. Het gevolg is dat er
ook andere thema’s (bijvoorbeeld het ontwikkelen van structurele prikkels om tot een reële verhouding tussen kosten en prijzen
te komen en de juiste toerekening van indirecte kosten en dit nog eens in VNG-verband te bezien en over te gaan tot een
periodiek rapportage met kengetallen rond bouwvergunningen) bij het onderzoek betrokken zijn. Dit zijn thema’s die op zich
de aandacht van het college hebben maar behoren juist in een bredere context te worden bezien. Deze thema’s ontstijgen de
reikwijdte en de problematiek van het onderzoek naar de hoogte van de bouwleges.
Het college is van mening dat de kern van de problematiek met betrekking tot de bouwleges zich niet moet toespitsen op de
doelmatigheidsvragen, maar op de tariefstructuur. Het feit dat de gemiddelde bouwsom de afgelopen jaren is toegenomen
heeft tot hogere opbrengsten geleid. In combinatie met het sprongverloop van de tarieven en de generieke verhoging van de
tarieven zou er toe geleid kunnen hebben dat de tarievenstructuur en gemaakte kosten niet geheel meer in de pas lopen.
Als voorbeeld: een woonhuis dat in 2001 € 100.000,= kostte, kost nu € 125.000,=. Op basis van het tarief 2006 zouden de
bouwleges in 2001 € 3.198,= hebben bedragen en in 2006 € 3.636,=. Het is niet erg waarschijnlijk dat de werkzaamheden
voor een zelfde bouwvergunning in die jaren ook met 14% zijn toegenomen. (Omdat met het prijspeil 2006 is gerekend is de
component inflatie geëlimineerd.)
De opbrengsten bouwleges zijn in de gemeente Hardenberg onder meer gestegen als gevolg van de toename van het aantal
aanvragen in de hoogste categorie. Boven de € 455.000, = kent de tariefstructuur geen differentiatie meer. In het bijzonder
bouwaanvragen met een bouwsom boven de € 500.000,= worden relatief zwaar belast. Hier zou in de tariefstructuur rekening
mee moeten worden gehouden.
Het college kan zich vinden in de aanbeveling om de huidige tariefstructuur nog eens onder de loep te nemen. Het college is
van mening dat door het in beeld brengen van de tariefstructuur in relatie tot de werkelijk gemaakte kosten tegemoet wordt
gekomen aan de aanbevelingen a, c, en d.
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Het college wil zich overigens beperken tot de tariefstructuur van bouwleges. Aanbevelingen tot het ontwikkelen van
structurele prikkels om tot een reële verhouding tussen kosten en prijzen te komen, alsmede een juiste toerekening van
indirecte kosten in VNG-verband te bezien en om over te gaan tot een periodieke rapportage met kengetallen rond
bouwvergunningen overstijgt de reikwijdte en de problematiek van het onderzoek. Dit zijn thema’s die op zich aandacht
verdienen, maar in een bredere context behoren te worden bezien.
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7. NAWOORD REKENKAMER HARDENBERG

Allereerst wil de Rekenkamer Hardenberg haar dank uitspreken voor de ambtelijke inzet tijdens de totstandkoming
van het onderzoek en de snelle bestuurlijke reactie. Zonder deze coöperatieve medewerking had dit eerste rapport
niet zo zorgvuldig en zo snel opgesteld kunnen worden.
De Rekenkamer is verheugd dat het College de aanbevelingen A, C en D heeft overgenomen. Dit is een belangrijke
stap om te komen tot een duurzame reële verhouding tussen de kosten verbonden aan bouwvergunningen en de
legestarieven hiervoor.
Het College geeft blijk van een sterke inzet voor de ontwikkeling van woningen en bedrijventerreinen. Zoals echter het College
zelf ook vermeldt, kunnen dergelijke inspanningen volgens de wet niet verdisconteerd worden in de tariefstelling van
bouwleges. De Rekenkamer heeft dit bredere beleid daarom bewust niet onderzocht. Bovendien is het daarom zeer de vraag,
of de door het College vermelde bovengemiddelde inspanning voor bouwen en wonen een goede verklaring is voor de
bovengemiddelde hoogte van de leges.
Overigens schrijft het College in deze passage het rapport aan het bureau Berenschot toe. Dit bureau heeft echter - zoals de
Inleiding van het rapport vermeldt - de onderzoekswerkzaamheden uitgevoerd, onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamer.
Auteur van het rapport is dan ook de Rekenkamer Hardenberg.
De hoofdonderzoeksvraag kan inderdaad de indruk wekken ruim van opzet te zijn. Daarom is deze vraag op pagina 4 (en ook
5) nader uitgewerkt in 6 deelvragen.
Zoals het rapport op pagina 10 stelt, zijn de geconstateerde controleberekeningen niet uitvoerig genoeg om tot een herijking
van de tarievenstructuur te komen. Voor de doeleinden van de gemeenteraad en de accountant is de toetsing op het niveau
van de jaarrekening (naar inkomsten en uitgaven op jaarbasis) uiteraard voldoende, want die toetsing heeft een ander doel.
Daarom is deze bevinding over de controleberekeningen volstrekt niet als diskwalificatie van het oordeel van de gemeenteraad of accountant te bezien.
Waar het de Rekenkamer om gaat, is dat de informatie die voorhanden is, gebruikt wordt om met enige regelmaat te toetsen,
of de gehanteerde tarieven nog in verhouding staan tot de gerealiseerde inkomsten uit de leges. En dat waar de beschikbare
informatie te beperkt is voor dit doel, meer gegevens gegenereerd worden.
De Rekenkamer veronderstelt dat het deel van de bestuurlijke reactie over toerekening van indirecte kosten (“Berenschot
concludeert dat binnen de gemeente Hardenberg geen afspraken bestaan over de kostentoerekening van overhead”) slaat op
pagina 11. Deze passage in het rapport is inderdaad onjuist en geeft daardoor aanleiding tot verwarring. Helaas heeft de
Rekenkamer deze fout achteraf ook geconstateerd. De Rekenkamer verwijst voor de juiste formulering naar pagina 17 van het
rapport, gecombineerd met pagina 10: er zijn meerdere interpretaties van de vraag, welke indirecte kosten volgens de jurisprudentie aan bouwleges toegerekend mogen worden. Alleen indirecte kosten zoals het hoofd van de bouwafdeling, of ook
bijvoorbeeld (naar rato) de gemeentelijke personeelsfunctionaris?
De Rekenkamer is het niet eens met het College, dat de invoering van genormeerde tijden bureaucratie in de hand werkt en
bovendien de kosten in de bouwleges verhoogt.
Het genoemde afdelingsplan is in de onderzoeksfase niet ter beschikking gesteld en maakt daardoor (helaas) geen onderdeel
van het onderzoek uit. De Rekenkamer kan dan ook niet oordelen over de mate waarin dit plan tegemoet komt aan aanbeveling
D (baseer het voorstel voor nieuwe tarieven op een meting van werkelijk bestede tijd en vaststelling van een normtijd).
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De Rekenkamer had bij het aspect ‘kostendekkendheid en causaliteit kosten en tarieven’ inderdaad ook kunnen kiezen voor
een gedetailleerdere aanpak, waarin het onderzoek de doelmatigheid van de processtappen in de verlening van een bouwvergunning zou analyseren. De Rekenkamer heeft dit niet gedaan, omdat dit voor een quick scan te ver zou voeren. Zij wijst
dan ook het College op de mogelijkheid, deze eigen suggestie voor nadere overweging uit te werken.
Dat het College een tegenstrijdigheid veronderstelt in de constateringen over de mate van kostendekkendheid op pagina 27,
berust op een misvatting. In deze passage presenteert het rapport de omstandigheid, dat in de tarievensystematiek het
duurdere deel van de bouwlegescategorieën het goedkopere deel kan en mag compenseren. Daardoor zou per saldo sprake
kunnen zijn van kostendekkendheid. Dit is geen uitspraak over de gerealiseerde mate van kostendekkendheid in de afgelopen
jaren.
De aanname van het College dat het onderzoek breed is van opzet, is onjuist. De Rekenkamer heeft het onderzoek toegespitst
op de bouwleges. College en Rekenkamer zijn het daarbij eens, dat deze legestarieven al jaren lang bovengemiddeld hoog
zijn en daarom heroverweging verdienen. Zij verschillen slechts van mening over de structurele lering die uit dit inzicht
getrokken moet worden. In tegenstelling tot het College meent de Rekenkamer dat zij de taak heeft aanbevelingen te doen,
die tot een breder leereffect van de onderzoeksuitkomsten leiden. Dit betreft onder meer de aanbeveling B, dat structurele
prikkels tot efficiëntie ingebouwd zouden moeten worden.
Het College stelt aan het slot van de bestuurlijke reactie dat de bovengemiddelde stijging van bouwleges een
vanzelfsprekendheid is, doordat de bouwsommen en dus de daaraan gerelateerde inkomsten uit leges structureel sneller
stijgen dan de ambtelijke kosten voor de verlening van bouwvergunningen.
Omdat deze zienswijze niet eerder bekend was aan de Rekenkamer, komt zij tot een extra aanbeveling. Als de ervaring leert
dat die bovengemiddelde stijging (nagenoeg) elk jaar te verwachten is, dan kan de gemeente Hardenberg overwegen in het
tarievenbeleid hierop te anticiperen, door de tarieven jaarlijks te verlagen. Dit zou kunnen voorkomen dat de bovengemiddelde
stijging in de bouwsommen zich rechtstreeks vertaalt in een overeenkomstige stijging van de inkomsten uit de bouwleges.
Een dergelijke aanpassing in de tarievensystematiek is in veel gemeentes ook gebruikelijk bij de jaarlijkse trendmatige
aanpassing van de OZB-tarieven.

38 | BOUWLEGES IN DE STEIGERS

BIJLAGE 1. GEÏNTERVIEWDEN EN DOCUMENTEN

Geïnterviewden:
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Documenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning, Besluit van 13 juli 2002, Stb. 409.
Jaarrekeningen gemeente Hardenberg 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005.
Verordeningen bouwleges gemeente Hardenberg 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005.
Beleidsnota toepassing Artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening, Gemeente Hardenberg.
Procesbeschrijving Bouwvergunningen gemeente Hardenberg.
Persbericht onderzoek naar bouwleges Vereniging Eigen Huis, 2006.
Onderzoek Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2006
Gegevens bouwvolume Centraal Bureau voor de Statistiek, 2006
Rapport onderzoek naar de opbouw en transparantie van de bouwleges in de gemeente Wageningen.
Eindrapport onderzoek rechtmatigheid en doelmatigheid bouwleges ge-meente Apeldoorn.
Arresten:
- Arrest van de Hoge Raad, nr. 33427, BNB 1999/221, 31 maart 1999.
- Arrest van de Hoge Raad, nr. 36011, BNB 2001/404, 12 oktober 2001.
- Arrest van de Hoge Raad nr. 39.999, 24 februari 2006.
- Uitspraak in eerste aanleg van het Gerechtshof Arnhem (belasting), 01/01277, LJN: AL1470, 6 augustus 2003.
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