
Aan de gemeenteraad

2019 - 10 
AMENDEMENT

Onderwerp:   Amendement inzake   1  ste   wijziging tarieventabel leges 2019  

1. Voorstel
In het besluit 1.2. te wijzigen in:
Eén tarief voor vooroverleg van € 48,50, als de bouwkosten € 15.000,- of meer bedragen. 

In de voorgelegde wijzigingsverordening het voorgelegde artikel 2.2.1 te wijzigen in:

Artikel 2.2.1.
voor de behandeling van een aanvraag vooroverleg voor het verkrijgen van een indicatie of een 
voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar of vergunningvrij is:
a. indien de bouwkosten minder dan € 15.000,00 bedragen: € 0,00
b. indien de bouwkosten € 15.000,00 of meer bedragen: € 48,50

2. Aanleiding
Het voorstel tot vaststelling van de 1ste wijziging tarieventabel leges 2019.

3. Aspecten
In de huidige situatie hebben ambtenaren nogal eens vooroverleg over de vraag of een voorgenomen 
bouwproject in het kader van de Wabo vergunbaar of vergunningvrij is, die misschien niet nodig waren 
geweest als de aanvrager eerst de website van de gemeente had geraadpleegd.

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders  voor één tarief voor alle vooroverleggen 
verlegt de lasten van deze service naar met name burgers en kleine ondernemers die behoefte hebben 
aan een vooroverleg, ondanks de informatie op de website van de gemeente Ridderkerk. Zij zijn vaak niet 
deskundig op dit gebied.

De voorgestelde wijziging wil tegemoet komen aan het terugdringen van het aantal onnodige 
vooroverleggen met ambtenaren én tegelijk de serviceverlening van de gemeente aan burgers en kleine 
ondernemers toegankelijk houden voor kleinere bouwaanvragen. 

4. Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling van het amendement wordt het besluit en de wijzigingsverordening tekstueel aangepast.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
Deze wijziging heeft geen financiële gevolgen voor de begroting 2019. Er is voor 2019 geen afzonderlijke 
raming opgenomen ten aanzien van de legesopbrengsten uit vooroverleg. Eventuele opbrengsten als 
gevolg van deze wijziging brengen evenmin substantiële financiële wijzigingen met zich mee. 

De raadsleden,

Jilles Soffree, PvdA   Björn Ros, Groen Links Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk

Betreft raadsvoorstel nr. 59050
Behandeld in de raadsvergadering van 17 juni 2019

Tegen 16: VVD, CDA, EvR, P18P, SGP
Voor 9: PvdA, GL, LR, CU
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