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Motie
De Raad von de gemeente oegstgeest, in vergadering bijeen op 2g juni 201g:
kennis genomen hebbende van
Begroting2OLB -2O2L

.
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gehoord hebbende:

Perspectiefnota 2Ot9-2OZz
Coalitieakkoord 2OI8-2O22

Constaterende dot:
ln de perspectiefnota 2079-2022 op blz. 6 valt te lezen: De
focus in de bouw verschuift van het
vooraf verkriigen van vergunningen naer het tijdens en achteraf aqntonen dot wordt voldaøn
oan de
eisen van het Bouwbesluit 2072 en ondere kwoliteitseisen. Doardat de bouwtechnische toets niet
meer door de gemeente wordt uitgevoerd, zol dit ook leiden tot een wijziging in de tegesinkomsten;
a
het coalitieakkoord 2018-2O22 op blz.24 een trendmatige stijging laat zien in de inkomsten
ten
gevolge van bouwleges van 3i,OK€ naar 760K€ per jaar;
a

a

De begroting 201'8-2021' op blz. 60 aangeeft dat er sprake is van slechts 31% kostendekkendheid
van
de bouwleges op basis van de huidige kostentoerekeníng conform de nieuwe regels van de
BBV.

Averwegende dot:
op blz.24 van het coalitieakkoord het voorgestelde positieve saldo in de financiële vertaling van dit
akkoord niet wordt gerealiseerd indien de trendmatige stijging van de bouwleges níet gerealiseerd

'

o
¡
r

wordt;

Het transparant is dat de voltallige raad, inwoners, bedrijven en maatschappelíjke organisaties
kennis kunnen nemen van de werkelíjke kosten die leiden tot het heffen van de bouwleges;
Het transparant is om het percentage van de kostendekkendheíd van de tarieven voor bouwleges
op te nemen in de begroting en de jaarrekening;
Het transparant is om vast te stellen wat de wijziging van het vooraf verkrijgen van een vergunning
tot het achteraf aantonen betekent in de werkelijke kosten die leiden tot het heffen van bouwleges
en de tarieven;

Verzoekt het college:

1-. Voor de begroting 2019 -2022 de raad te melden:

a.

2.

Of en hoe de in het coalitieakkoord benoemde trendmat¡ge stijging in inkomsten le¡dt tot
een
toename in kostendekkendheid van de bouwlegestarieven;
b. Hoe deze stijging zich vertaalt in de bouwlegestarieven;
Per begrotingscyclus de raad te melden
wat de begrote en gerealiseerde jaarlíjkse kosten zijn voor de gemeentelíjke activiteiten die
leiden tot het heffen van bouwleges;
b. Wat de begrote en gerealiseerde kostendekkendheid is van de bouwlegestarieven.
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En gaat over

tot de orde van de dag
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