COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Derde wijziging legesverordening 2012

Te besluiten om
1. De legesverordening 2012 en de tarieventabel behorende bij de legesverordening
2012 aan te passen conform de wijzigingsverordening;
2. De raad te informeren conform het concept.

Inleiding
1. De Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989)
zijn vervangen door een nieuwe versie (UAV 2012). Aangezien in de legesverordening
wordt verwezen naar de UAV 1989, stel ik u voor dit te wijzigen in UAV 2012.
2. Daarnaast wordt met ingang van 1 oktober 2012 het tarief BTW verhoogd van 19% naar
21%. Aangezien het tarief voor de bestrijding/wegnemen van wespennesten inclusief
19% BTW is, zal dit tarief moeten worden bijgesteld zodat de netto opbrengst gelijk blijft.

Beoogd effect
1. Met deze kleine tekstuele wijziging wordt de legesverordening in overeenstemming
gebracht met de vigerende regeling van uniforme administratieve voorwaarden 2012.
2. Met deze wijziging wordt bereikt dat de gemeente geen financieel nadeel ondervindt
als gevolg van de wijziging van het BTW percentage
Argumenten
De gemeenteraad heeft bij de belastingvoorstellen 2012 besloten om beperkte wijzigingen
van de legesverordening die het gevolg zijn van gewijzigde rijksregelgeving in handen te
geven van het College. Aangezien het hier gaat om een dergelijke aanpassing, wordt dit
besluit aan u voorgelegd.
Communicatie
Zoals gebruikelijk wordt deze wijziging van de verordening gepubliceerd op de
gemeentepagina in de IJssel en Lekstreek. Tevens zal raad worden geïnformeerd door
middel van bijgesloten raadsinformatiebrief.
Bijlagen
Bijlage 1: Verordening tot 3e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering
van leges 2012
Bijlage 2: Raadsinformatiebrief.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
b e s l u i ten :
Vast te stellen de volgende verordening:
Verordening tot 3e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges
2012
Artikel I
A. Artikel 1, het begrip Bouwkosten komt te luiden als volgt:
Bouwkosten: de aannemingssom (exclusief BTW) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van
de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 2012 (UAV 2012),
voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten
(exclusief BTW) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad
laatstelijk is vervangen of gewijzigd.
Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit
hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer
zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de
aanvraag betrekking heeft.
B. Hoofdstuk 18, onderdeel 5.3 van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening
2012, komt te luiden als volgt:
Hoofdstuk 18 Diversen
18.5.3.

Het bestrijden/wegnemen van een wespennest:
Per keer (incl. 21% BTW)

€

Artikel II
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking, met dien verstande dat de onderdelen die ingevolge deze verordening
worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het
tweede lid bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.
2. De datum van ingang van de in artikel I genoemde heffing is 1 oktober 2012
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