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Onderwerp 	Bestuurlijke reactie op het bestuurlijk rapport 'Leges bij vergunningaanvragen' 

Geachte heer De Ridder, 

Op 25 juli 2019 heeft u ons het concept rapport "Leges bij vergunningaanvragen" toegestuurd met 
het verzoek een bestuurlijke reactie hierop te geven. Wij hebben kennis genomen van de 
conclusies en aanbevelingen in uw rapport en voldoen met deze brief aan uw verzoek. 

Alvorens wij op uw conclusies en aanbevelingen in gaan, wil het college allereerst haar waardering 
uitspreken voor de keuze van het onderwerp. Immers, leges raken Amsterdammers die 
vergunningen aanvragen in hun portemonnee en hebben een belangrijke plek gekregen in het 
collegeakkoord "Een nieuwe lente en een nieuw geluid". In het coalitieakkoord is opgenomen dat 
de leges meer kostendekkend worden gemaakt en worden geïndexeerd, waarbij de 
legesopbrengsten vanaf 2019 structureel met €6,4 miljoen zijn verhoogd. 
Daarnaast danken wij u voor het vele werk wat is verzet. 

Algemeen 
Het onderwerp leges houdt raad en college met regelmaat bezig en al langer wordt er gewerkt aan 
kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen in het legesproces. In 2016 zijn onder het vorige 
college stappen in gang gezet om de onderbouwing van de kosten voor leges transparanter te 
maken en om de kosten terug te dringen. De verbeterstappen zijn onder het huidige college 
verder voortgezet. De rekenkamer constateert dat in haar rapport(en) ook. Voor leges zijn er 
normen langs drie hoofdlijnen: normen voor het heffen van leges, normen voor het bepalen van de 
hoogte van de tarieven en normen voor het verantwoorden van de leges. Op alle drie de 
hoofdlijnen zijn in de afgelopen jaren verbeteringen doorgevoerd en de rekenkamer constateert 
dat de gemeente voldoet aan de normen voor het heffen van leges. 

De centrale vraag in uw onderzoek luidt: 
"Is het gemeentebestuur transparant over de gemaakte keuzes bij het bepalen van de hoogte van 
legestarieven en handelt het daarbij rechtmatig en doelmatig?" 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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Hoewel het college zich niet in alle kwalitatieve uitspraken in het rapport kan vinden, zien we in uw 
rapport ook concrete handvaten waarmee het college de ingezette lijn van verbeteren verder kan 
concretiseren en vervolgen. 

Een belangrijke hoofdconclusie die u trekt is dat het gemeentebestuur naar uw oordeel rechtmatig 
handelt. Daarnaast wijst u op het belang van transparantie over de gemaakte keuzes bij het 
bepalen van de legestarieven en de kostendekkendheid. Dit belang onderschrijft het college. In 
2016 is gestart met het opzetten van een vernieuwd kostprijsmodel dat met ingang van de 
begroting 2018 is toegepast. Daarmee is een verbetering doorgevoerd op de normen voor het 
bepalen van de hoogte van tarieven. Er is daarmee meer transparantie en informatie in de 
opeenvolgende begrotingen geboden en een stap is gezet in de normen voor het verantwoorden 
van de leges. Deze transparantie geeft inzicht in de kostendekkendheid, deze is minder dan i00%. 
Het college zal de raad hier in de toekomst over informeren. 
Doelmatigheid is daarbij een terugkerend onderwerp van gesprek met de raad. College en raad 
hebben het voornemen om met kostenbesparende maatregelen te komen en de 
kostendekkendheid voor leges te verhogen. 

Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren bestuurlijke ontwikkelingen geweest op het gebied van 
vergunningen en leges, bijvoorbeeld: 
• In maart 2018 is het nieuwe vergunningen- en locatiebeleid evenementen in werking 

getreden. Beleid richt zich op het beperken van (geluids)overlast, bevorderen van 
duurzaamheid en het werken met locatieprofielen; 

• In maart 2019 is de nota varen vastgesteld met als doel om de drukte te beheersen en de 
overlast op het water te verminderen. Dit heeft geleid tot nieuwe legestarieven voor 
bedrijfsvaartuigen die met ingang van 2020 in de legesverordening worden verwerkt; 

• In juni 2019 is de beleidsnota deelmobiliteit vastgesteld en is een nieuw onderdeel deelvervoer 
opgenomen in de legestabel met ingang van juli 2019; 

• Binnen de legesstructuur wordt met ingang van de legesverordening 2020 een 
tijdscomponent opgenomen voor de verschillende vergunningen tijdelijke 
verkeersmaatregelen naar aanleiding van het initiatief voorstel van de VVD dagtarief voor 
tijdelijke verkeersmaatregelen; 

• In de legestabel 2019 is een o-tarief ingevoerd voor 'Duurzaam verbouwen' en Emissievrij 
Verhuizen. Naar aanleiding van een bij de Voorjaarsnota 2016 aangenomen motie ( 917) 'Geen 
leges voor duurzame investeringen"; 

• In het voorjaar 2019 zijn afspraken gemaakt in het college over de invulling van de rol van de 
coördinerend wethouder leges, die verantwoordelijk is voor het proces van de totstandkoming 
van de legesverordening. De afzonderlijke collegeleden zijn verantwoordelijk voor het 
aandragen van inhoudelijke voorstellen leges vanuit hun portefeuilles. 

In uw bestuurlijk rapport doet u acht aanbevelingen. Deze luiden: 
3.. 	Zorg voor  checks  &  balances;  
2. Maak helder wat de gemaakte keuzes zijn bij tariefstelling en kostendekkendheid; 
3. Vergroot informatiewaarde begroting en jaarverslag; 
4. Vergroot, benut en borg kennis; 
5. Versimpel de processen waar mogelijk; 
6. Concretiseer de besparingsmogelijkheden; 
7. Maak keuzemogelijkheden en achtergrondinformatie inzichtelijk; 
8. Creëer tijd voor debat. 
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Reactie op aanbevelingen 
Het college volgt met haar reactie de clustering van aanbevelingen die u in uw bestuurlijk rapport 
doet, te weten: 
1. het verder op orde brengen van de inhoud (aanbevelingen 1, 2, 3), 
2. het vergroten van de sturing op het legesproces (aanbevelingen 4, 5, 6); 
3. het scheppen van ruimte voor keuzes in het besluitvormingsproces (aanbevelingen 7 en 8). 
Het college geeft op basis van deze clustering een reactie op de aanbevelingen. 

Het verder op orde brengen van de inhoud 
Het college zorgt voor  'checks  en  balances'.  In het legesproces wordt toegewerkt naar één 
kostprijsmodel. Bij de legesverordening 2020 zijn hiertoe eerste stappen gezet. Verdere stappen 
om tot integratie van beide kostprijsmodellen te komen, worden gezet. De manier waarop de 
begrotingen van de organisatieonderdelen tot stand komen, vraagt om een doorlooptijd van ten 
minste 2 jaar. Tegelijkertijd worden  checks  &  balances  ingericht rondom de financiële 
administratie. Bij de legesverordening zozo is een controle op invoer en de terugkoppeling hiervan 
naar de verantwoordelijke afdelingen ingevoerd. Voor de legesverordening 2021 zal een juridische 
toets op de toerekening van de kosten per legestabel zijn vormgegeven en op die verordening 
worden toegepast. 

Het college laat opnieuw een inventarisatie van de vergunningen die onder de Europese 
Dienstenrichtlijn vallen uitvoeren. Het resultaat hiervan is inzichtelijk bij de legesverordening 2021. 
In de legesverordening zozo zijn, naar aanleiding van de constatering van de rekenkamer, de 
vergunningen die vallen onder de categorie Ambulante Handel (waaronder marktvergunningen) 
onder het hoofdstuk Europese Dienstenrichtlijn geplaatst. 

Het college zal bij de legesverordening 2020 (nader) verduidelijken welke uitgangspunten zijn 
gehanteerd om meer helderheid te scheppen in de keuzes die ten grondslag liggen aan de 
tariefstelling en kostendekkendheid. Aansluitend wordt een 'opschoonactie' uitgevoerd voor 
leges, waarbij de 37 uitgangspunten die de rekenkamer heeft gehanteerd in haar rapport zullen 
worden nagelopen. Het resultaat van een complete 'opschoning' van gehanteerde uitgangspunten 
voor het vaststellen van leges zal zijn beslag krijgen in het proces rond de legesverordening 2021. 

Bij de jaarrekening 2019 wordt een eerste verbetering doorgevoerd om de informatiewaarde op 
het gebied van leges te vergroten. Bij de begroting 2020 is de wijze van toerekenen van overhead 
toegelicht in de legesparagraaf. Verder onderzoekt het college in hoeverre een nadere detaillering 
op het hoofdstuk omgevingsvergunningen noodzakelijk is en betrekt daarbij de Omgevingswet 
die met ingang van 2021 ingevoerd zal worden. 

Het vergroten van de sturing op het legesproces 
Om de kennis intern verderte vergroten en de bestaande kennis bij de verschillende directies en 
stadsdelen beter te benutten, wordt een (breed) gestructureerd overleg en kennis- en informatie 
uitwisseling op korte termijn vorm gegeven. Deze professionaliseringsslag zal ook betrekking 
hebben op het verder onderbouwen van de legesverordening en bijbehorende legestarieven, het 
systematisch periodiek delen van kennis en leren van bezwaar en beroep. Daar waar mogelijk 
wordt hierbij ook gekeken naar een versimpeling van de processen. 
Om de archieffunctie te verbeteren zijn al stappen gezet. Leges krijgen in dit kader bijzondere 
aandacht krijgt om het archief versneld op orde te krijgen en te houden. Einddoel is om bij de 
legesverordening 2022 de verdere professionalisering geborgd te hebben. 
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Concretisering van besparingsmogelijkheden waarmee de kostendekkendheid van leges kan 
worden vergroot, wordt betrokken bij de gemeentebrede opgave voor de doorontwikkeling en 
rationalisatie van de gemeentelijke organisatie. Deze gemeentebrede opgave die in de 
voorjaarsnota 2019 is benoemd, moet uiteindelijk in 2023 een structurele besparing van netto c 51 

miljoen opleveren. 

Het scheppen van ruimte voor keuzes in het besluitvormingsproces 
In uw rapport doet u een oproep aan de raad om zich inhoudelijk meer over leges uit te spreken. 
Het college zal dit in de toekomst meer faciliteren door in de begroting, bij de voorjaarsnota, het 
jaarverslag en in de voordracht legesverordening de informatiewaarde verder te vergroten 
(systematiek, werking van het kostprijsmodel, resultaten e.d. en technische sessies aanbieden) 
In de onderbouwing van de voordracht over de legesverordening worden de huidige 
kostendekkendheid, de afwegingen om het tarief aan te passen, een indicatie van de verwachte 
neveneffecten van de aanpassing en de verwachte kostendekkendheid ter informatie opgenomen. 
Het is vervolgens aan de raad om verder invulling te geven aan de wijze waarop hij gebruik maakt 
van zijn recht om leges vast te stellen. 

Het college zal in overleg met de raad treden en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 
meer ruimte te creëren voor het debat, waarbij ook rekening gehouden wordt met de 
noodzakelijke tijd die de ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding vraagt. 

Op een belangrijk punt deelt het college de mening van de Rekenkamer niet geheel. De 
rekenkamer stelt dat de legesverordening een zelfstandig product is, waarop zelfstandige 
afweging, debat en besluitvorming door de raad kan plaatsvinden. Echter, er is wel een relatie 
tussen de tarieven in de legesverordening en de legesopbrengsten in de begroting voor het 
betreffende jaar. Deze worden namelijk meegenomen in de integrale afweging om tot een 
sluitende begroting te komen. In de huidige situatie ligt de legesverordening gelijktijdig met de 
begroting ter vaststelling voor bij de raad. Dat betekent dat wijzigingen in de legesverordening 
gelijktijdig inpassing behoeven in de begroting. De vaststelling van het coalitieakkoord is het 
meest geëigende moment om eventuele fundamentele scenario's bestuurlijk te wegen en de 
voornaamste uitgangspunten waar scenario's uit kunnen volgen, te bepalen. 

Tot slot. Het college beschouwt uw conclusies en aanbevelingen als een stimulans om de ingezette 
lijn van kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen rond het legesproces door te zetten. Het 
college bedankt de Rekenkamer voor de aanbevelingen en benut deze om de inhoud van de 
legesverordening verder op orde te brengen, de sturing op het proces verder te vergroten en om 
zowel voor het college als de raad ruimte te scheppen voor keuzes in het besluitvormingsproces. 

Wij hopen met deze reactie recht te hebben gedaan aan uw conclusies en aanbevelingen. 

Hoogachtend, 

Namens het college van burgemeester en we etrdérs van Amsterdam, 

T uria Meliani 
Coördinerend Wethouder Leges 
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