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Aan de gemeenteraad van Voorschoten 

E: griffie@voorschoten.nl 

In afschrift aan het college van Burgemeester en Wethouders 

E: bestuurssecretariaat@voorschoten.nl 

 

Betreft: Raadsvoorstel Legesverordening Voorschoten 2020 

 

Voorschoten, 22 oktober 2019 

 

Geachte Raad, 

 

Op 3 oktober jl. heeft u een raadsinformatiebrief besproken over de legestarieven 

omgevingsvergunningen Wabo (Z/19/033204).  

Reeds een jaar geleden heeft de Ondernemersvereniging Voorschoten verzocht 

om inzicht in de onderbouwing van de legestarieven. Daarbij is met name 

gevraagd onderzoek te doen naar de efficiency van de afhandeling van de 

vergunningsaanvragen. Dat onderzoek is in overleg met de wethouder ook 

toegezegd. Ongeveer een jaar later ligt er een ambtelijk onderzoek wat op zich 

goed weergeeft hoe de opbouw van de kosten en tarieven is, maar niet ingaat op 

de vraag over de efficiency. Ook de Rekenkamer vraagt nu daarom, maar we zijn 

wel weer een jaar verder. Wij verzoeken uw Raad dan ook op een dergelijk 

onderzoek aan te dringen. Het voorstel voor vaststelling van de nieuwe tarieven 

doet immers niets anders dan de tarieven voor de kleinere bouwprojecten 

verlagen en de tarieven voor de duurdere bouwprojecten te verhogen. Dit om de 

opbrengst gelijk te houden, waarmee dus niets aan de kosten wordt gedaan.  
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Wellicht ten overvloede: als een aanvrager beroep in stelt tegen deze kosten is de 

gemeente gehouden een goede onderbouwing te leveren van deze kosten (en de 

kostendekkendheid) omdat anders de legesverordening kan worden vernietigd 

(en er dus helemaal geen leges kan worden geheven).  

Daarnaast is het belangrijk voor de vaststelling van de leges een raming op te 

stellen van de te verwachten leges opbrengsten. Het ambtelijke rapport stelt dat 

voor die prognose in (de begroting) 2019 is uitgegaan van ca. 575.000 euro aan 

opbrengsten  en ca. 680.000 aan kosten. Een kostendekkendheid dus van 85% en 

een onderdekking (tekort) van ca. 105.000 euro. In de raadsinformatiebrief wordt 

nu gesteld dat door drie grote bouwaanvragen er sprake is van ca. 900.000 extra 

legesontvangsten in 2019 die niet waren geraamd. Voorgesteld zal worden dit te 

storten in een egalisatiereserve. Met de overdekking (extra opbrengsten) in 2019 

van 900.000 (minus extra kosten?) kan het tekort (ca. 100.000 per jaar) echter 

voor een flink aantal jaren worden afgedekt. Waarom dan niet de leges voor 2020 

en volgende jaren verlagen? 

Zoals blijkt uit de nu gepresenteerde – plotselinge – overdekking uit drie grote 

bouwaanvragen in 2019 maakt het enorm uit of er nieuwe grote bouwprojecten 

voor de komende jaren los komen. Dit is ook wat conform de Woonvisie wordt 

gewenst; meer bouwen. Meer bouwen zou dus extra legesinkomsten leveren, 

waardoor het tarief nog verder naar beneden kan.  

Tegelijkertijd zien we dat bouwaanvragen in Voorschoten zeer stroperig gaan. 

Enkele willekeurige voorbeelden: een aanvraag voor 5 woningen bij de 

Laurentiuskerk is reeds vele maanden geleden bij de gemeente ingediend, maar 

nog steeds niet vergund. Bij het Arsenaal zijn reeds in mei 2016 door de raad de 

uitgangspunten vastgesteld. In januari 2019 werd gesteld dat besluitvorming nu 

toch echt in voorjaar 2019 zou plaats vinden. Een ambtelijk advies met een 

voorkeursvariant dat begin dit jaar is opgesteld, is door het College terzijde gelegd 

en er wordt opnieuw een inspraakronde in oktober gehouden. Zo zijn er meer 

voorbeelden. 
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Daadkracht is nodig om tot woningbouw te komen. Niet alleen ambtelijke 

efficiency, maar ook bestuurlijk tempo maken en knopen doorhakken. Dat levert 

niet alleen (in absolute zin) meer leges op maar ook de mogelijkheid de leges te 

verlagen per bouwproject. Nog belangrijker, het levert ook de zo gewenste 

woningen op voor onze inwoners.  

Kortom, wij vragen van u : 

a. onderzoek te laten doen naar de ambtelijke efficiency van de behandeling van 

vergunningsaanvragen (kosten omlaag?);  

b. de meeropbrengsten leges in 2019 gedeeltelijk te gebruiken voor verlaging 

van de legestarieven in 2020 en volgende jaren (in plaats van alleen verschuiving 

van de legestarieven en storting in een egalisatiereserve); 

c. het College te manen tot meer daadkracht in de besluitvorming over 

bouwprojecten.  

Dit alles niet alleen in het belang van ondernemers, maar ook van onze inwoners 

en diegenen die graag onze inwoners willen worden of blijven.  

Ondernemersvereniging Voorschoten 

Namens het bestuur: 

Frank ten Have, voorzitter                          

 


