
  
 

  
 

 
 

Bijlage kostendekkendheid Begroting 2023 gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 
Afvalstoffenheffing 

1. Totstandkoming tarieven  
 

Berekening van kostendekkendheid 
 

 

7.3 Afval, kosten 
Inzamelkosten (personeel, voertuigen, ov kosten) 
Verwerkingskosten afval 
Personeelskosten niet direct uitvoerend                  
Kosten huisvesting 
Kapitaallasten 
Compensabele BTW (af te dragen) 
Toerekening rente 1,5% 
Kwijtschelding Afvalstoffenheffing 
Algemene kosten Afvalstoffendienst 
Netto kosten 7.3 Afval 
7.3 Afval, inkomsten 
Bijdragen inzamelkosten 
Bijdragen kosten verwerking afval 
Totaal inkomsten 7.3 Afval 
Netto 7.3 Afval (Kosten -/- Inkomsten) 
 
0.4 Ondersteuning organisatie, kosten 
Overhead concern 
Overhead sector SB 
Overhead Afvalstoffendienst 
Netto kosten 0.4 Ondersteunende organisatie 
 
0.64 Belastingen overige, kosten  
Incassokosten afvalstoffenheffing 
Voorziening afvalstoffenheffing oninbaar 
Netto kosten 0.64 Belastingen overige 
 
1.2 Openbare orde en Veiligheid, kosten 
Aandeel kosten milieupolitie 
5.7 Openbaar groen, kosten 
Aandeel Meldpunt / GCC / Bossche Omroep 
2.1 Verkeer en vervoer, kosten 
Aandeel kosten Reiniging O.R. 
6.4 Begeleide participatie, kosten 
Aandeel recycling Weener XL 
Totaal kosten 
 
7.3 Afval 
Opbrengst afvalstoffenheffing 
 
Dekkingspercentage 
 

 
€ 5.762.560 
€ 5.844.140 

€ 519.980 
€ 170.630 

€ 1.183.220 
€ 2.175.770 

€ 149.300 
€ 950.000 
€ 925.860 

€ 17.681.460 
 

€ 615.000 
€ 1.935.000 
€ 2.550.000 

€ 15.131.460 
 
 

€ 486.170 
€ 101.210 

€ 79.550 
€ 666.930 

 
 

€ 425.710 
€ 71.000 

€ 496.710 
 
 

€ 280.610 
 

€ 43.620 
 

€ 1.638.740 
 

€ 313.930 
€ 18.572.000 

 
 

€ 18.572.000 
 

100% 

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 
Zie paragraaf lokale heffingen voor de beleidsuitgangspunten. 

3. Kruissubsidiëring 
N.v.t.  



  
 

  
 

Reinigingsrecht 

1. Totstandkoming tarieven  
 

Berekening van kostendekkendheid   
7.3 Afval 
Inzamelkosten (personeel en voertuigen) 
Verwerkingskosten afval 
Personeelskosten Bedrijfsbureau, Commercie 
Kosten containers (onderhoud, elektra, e.a.) 
Kapitaallasten 
Algemene kosten Afvalstoffendienst 
Netto kosten 7.3 Afval 
0.4 Ondersteuning organisatie 
Overhead concern 
Overhead sector SB 
Overhead Afvalstoffendienst 
Netto kosten 0.4 Ondersteunende organisatie 
Totale kosten 

 
7.3 Afval 
Opbrengsten Reinigingsrechten 

 
Dekkingspercentage 

 

 
€ 198.000 
€ 190.860 

€ 55.000 
€ 40.000 
€ 40.000 
€ 10.000 

€ 533.860 
 

€ 19.050 
€ 3.970 
€ 3.120 

€ 26.140 
€ 560.000 

 
 

€ 560.000 
 

100% 

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 
Zie paragraaf lokale heffingen voor de beleidsuitgangspunten. 

 
3. Kruissubsidiëring 

n.v.t.  



  
 

  
 

 
Rioolheffing 

1. Totstandkoming tarieven  
 

Berekening van kostendekkendheid   
7.2 Riolering 
Beheer en onderhoud riolen 
Aanslagoplegging en invordering 
Kwijtschelding 
Aandeel kapitaallasten 
Netto kosten 7.2 Riolering 
 
0.4 Ondersteuning organisatie  
Overhead 
BTW compensatie 
Netto kosten 0.4 Ondersteunende organisatie 
Totale kosten 
 
7.2 Riolering 
Opbrengsten heffingen 
TOTAAL Opbrengsten 
 
Dekkingspercentage 
 

 
€  6.247.730 
€     295.270 
€     280.000 
€  3.995.120 
€10.818.120 
 
€     397.940 
€  1.199.750 
€  1.597.690 
€12.415.810 
 
 
€ 12.415.810 
€ 12.415.810 
 
            100% 

  
 

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 
De tarieven rioolheffing worden bepaald aan de hand van de kosten die ten behoeve van het 
inzamelen en transporteren van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater alsmede de zuivering 
van huishoudelijk afvalwater worden gemaakt. Daarnaast worden ook de kosten voor de inzameling 
van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater alsmede het treffen 
van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de 
grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken meegenomen. De totale 
kosten worden toebedeeld aan de eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Binnen de 
riolering wordt het profijtbeginsel toegepast. De kosten worden gedeeltelijk verhaald bij de 
eigenaren en gedeeltelijk bij de gebruikers. Binnen de gebruikers worden de groot- en de 
kleinverbruikers onderscheiden 
 

3. Kruissubsidiëring 
n.v.t. 
 

  



  
 

  
 

Haven- en liggelden 

 
Haven- en liggelden 
1. Totstandkoming tarieven     

 
Berekening van kostendekkendheid  
  
Beheer en onderhoud havens € 127.680 
Kapitaallasten € 161.280 
Netto kosten taakveld 2.4 € 288.960 
 
Toe te rekenen kosten taakveld 0.4  
Overhead incl. (omslag)rente € 10.020 
Overige kosten € 380 
Totale kosten € 299.360  
 
Opbrengst heffingen € 282.530 
 
Dekkingspercentage 94,4% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

Er wordt haven- en liggeld geheven voor enerzijds vaartuigen, die een haven binnenkomen of aan 
aanlegplaatsen der gemeente aanleggen of, aan particuliere aanlegplaatsen gelegen, geheel of 
gedeeltelijk in een haven ligplaats innemen en die meer dan vier kubieke meter waterverplaatsing 
hebben en anderzijds voor woonschepen, die in een haven of de Binnenhaven ligplaats innemen. 
 

3. Kruissubsidiëring 
n.v.t. 

  



  
 

  
 

Begraafplaatsen 

 
Begraafplaatsrechten  
1. Totstandkoming tarieven  

 
Berekening van kostendekkendheid   
Kosten taakveld incl. (omslag)rente en 
kapitaallasten 

€ 172.060 
 

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen   € 13.610 

Netto kosten taakveld 7.5  € 158.450 
 
Toe te rekenen kosten 
Overige kosten en 
overhead incl. (omslag)rente € 6.430 
Totale kosten  € 164.880 
 
Opbreng heffingen € 141.820 
 
Dekkingspercentage 86% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke 
begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. 
In de tariefbepaling wordt een grote verscheidenheid aan diensten gedifferentieerd. In hoofdlijnen 
worden begraafplaatsrechten, het begraven/plaatsen van urnen, het bijzetten van stoffelijke 
overschotten en het lichten en ruimen onderscheiden. 
 

3. Kruissubsidiëring 
n.v.t 

  



  
 

  
 

Marktgeld 

 
Marktgeld 
1. Totstandkoming tarieven  

 
Berekening van kostendekkendheid    
Personeelskosten         € 188.120  
Schoonmaak eigen dienst           € 85.890  
Energie en water            € 78.190  
Overige diensten           € 50.960  
Vervoermiddelen           € 27.830  
Kapitaallasten            € 18.550  
Onderhoud           € 15.180  
Overig kosten           € 48.270  
Netto kosten taakveld € 512.990 
 
Toe te rekenen kosten 
Overhead  

€ 65.480 

Totale kosten  € 578.470 
 
Geraamde opbrengst heffingen  

€ 460.910 

Geraamde opbrengst energiekosten  € 78.190 

Totaal opbrengsten € 539.100 

 
Dekkingspercentage (excl energiekosten)  

92% 

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 
In de gemeente 's-Hertogenbosch wordt een recht geheven ter zake van het genot van door of 
vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van 
een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende 
handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen. 
 

3. Kruissubsidiëring 
n.v.t 
 

  



  
 

  
 

Leges 

Hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand 

1. Totstandkoming tarieven  
 
Berekening van kostendekkendheid  Leges, hfd.1, §1.1 
  
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente € 159.180 
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen    
Netto kosten taakveld                                 € 159.180 
 
Toe te rekenen kosten                
Overhead incl. (omslag)rente € 115.620 
BTW   
Totale kosten € 274.800 
Opbrengst heffingen € 230.230 
Dekkingspercentage 84% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

De leges dienen om de lasten die verbonden zijn aan het in behandeling nemen van de aanvraag 
door te berekenen. Leges dienen niet als middel ter verhoging van de inkomsten maar als 
uitgangspunt dat de ‘gebruiker betaalt.’ Het Rijk heeft voor een aantal documenten binnen titel 1 
van de legesverordening maximumtarieven vastgesteld die gemeenten in rekening mogen 
brengen bij de aanvrager. 
 

3. Kruissubsidiëring 
Binnen titel 1 van de legesverordening mag kruissubsidiering worden toegepast. Dit houdt in dat 
een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht 
tekort bij een andere activiteit. 

 
Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 
1. Totstandkoming tarieven  

 
Berekening van kostendekkendheid  Leges, hfd. 1, §1.2 
  
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente € 671.830 
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen    
Netto kosten taakveld                                 € 671.830 
 
Toe te rekenen kosten                
Overhead incl. (omslag)rente € 160.000 
BTW  

 
Totale kosten € 831.830 
Opbrengst heffingen € 728.770 
Dekkingspercentage 88% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

De leges dienen om de lasten die verbonden zijn aan het in behandeling nemen van de aanvraag 
door te berekenen. Leges dienen niet als middel ter verhoging van de inkomsten maar als 
uitgangspunt dat de ‘gebruiker betaalt.’ Het Rijk heeft voor een aantal documenten binnen titel 1 
van de legesverordening maximumtarieven vastgesteld die gemeenten in rekening mogen 
brengen bij de aanvrager. 



  
 

  
 

 
3. Kruissubsidiëring 

Binnen titel 1 van de legesverordening mag kruissubsidiering worden toegepast. Dit houdt in dat 
een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht 
tekort bij een andere activiteit. 
 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen 
1. Totstandkoming tarieven  

 
Berekening van kostendekkendheid  Leges, hfd. 1, §1.3 
  
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente € 326.800 
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen    
Netto kosten taakveld                                 € 326.800 
 
Toe te rekenen kosten                
Overhead incl. (omslag)rente € 111.820 
BTW   
Totale kosten € 438.620 
Opbrengst heffingen € 399.800 
Dekkingspercentage 91% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

De leges dienen om de lasten die verbonden zijn aan het in behandeling nemen van de aanvraag 
door te berekenen. Leges dienen niet als middel ter verhoging van de inkomsten maar als 
uitgangspunt dat de ‘gebruiker betaalt.’ Het Rijk heeft voor een aantal documenten binnen titel 1 
van de legesverordening maximumtarieven vastgesteld die gemeenten in rekening mogen 
brengen bij de aanvrager. 
 

3. Kruissubsidiëring 
Binnen titel 1 van de legesverordening mag kruissubsidiering worden toegepast. Dit houdt in dat 
een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht 
tekort bij een andere activiteit. 

 
Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens 
1. Totstandkoming tarieven 

 
Berekening van kostendekkendheid  Leges, hfd. 1, §1.4 
  
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente € 25.780 
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen    
Netto kosten taakveld                                 € 25.780 
 
Toe te rekenen kosten                
Overhead incl. (omslag)rente € 14.490 
BTW   
Totale kosten € 40.260 
Opbrengst heffingen € 36.270 
Dekkingspercentage 90% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

De leges dienen om de lasten die verbonden zijn aan het in behandeling nemen van de aanvraag 
door te berekenen. Leges dienen niet als middel ter verhoging van de inkomsten maar als 
uitgangspunt dat de ‘gebruiker betaalt.’ Het Rijk heeft voor een aantal documenten binnen titel 1 



  
 

  
 

van de legesverordening maximumtarieven vastgesteld die gemeenten in rekening mogen 
brengen bij de aanvrager. 
 

3. Kruissubsidiëring 
Binnen titel 1 van de legesverordening mag kruissubsidiering worden toegepast. Dit houdt in dat 
een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht 
tekort bij een andere activiteit. 
 

Paragraaf 1.7 Overige publiekzaken 
1. Totstandkoming tarieven 

 
Berekening van kostendekkendheid Leges, hfd. 1, §1.7 
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente € 8.810 
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen    
Netto kosten taakveld                                 € 8.810 
 
Toe te rekenen kosten                
Overhead incl. (omslag)rente € 5.030 
BTW   
Totale kosten € 13.840 
 
Opbrengst heffingen €12.400 
 
Dekkingspercentage 90% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

De leges dienen om de lasten die verbonden zijn aan het in behandeling nemen van de aanvraag 
door te berekenen. Leges dienen niet als middel ter verhoging van de inkomsten maar als 
uitgangspunt dat de ‘gebruiker betaalt.’ Het Rijk heeft voor een aantal documenten binnen titel 1 
van de legesverordening maximumtarieven vastgesteld die gemeenten in rekening mogen 
brengen bij de aanvrager. 
 

3. Kruissubsidiëring 
Binnen titel 1 van de legesverordening mag kruissubsidiering worden toegepast. Dit houdt in dat 
een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht 
tekort bij een andere activiteit. 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief 

1. Totstandkoming tarieven  
 

Berekening van kostendekkendheid  Leges, hfd. 1, §1.8 
 

Kosten taakveld 5.4 Musea  € 82 
Inkomsten, excl. heffingen   
Netto kosten taakveld  € 82 
 
Toe te rekenen kosten   
Overhead  € 33 
BTW  
Totale kosten  € 115 
 
Opbrengst heffingen  € 70 
 
Dekkingspercentage  61% 



  
 

  
 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

Gezien het feit dat sprake is van niet materiële opbrengsten zijn er ook geen 
beleidsuitgangspunten.  

3. Kruissubsidiëring 
N.v.t. 

 
 
Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten 
 
Huisvestingswet 
1. Totstandkoming tarieven  

 
Berekening van kostendekkendheid  Leges, hfd. 1, artikel 1.22 

Kosten taakveld 8.3 Wonen en bouwen  € 534 
Inkomsten, excl. heffingen   
Netto kosten taakveld  € 534 
 
Toe te rekenen kosten   
Overhead  € 233 
BTW  
Totale kosten  € 767 
 
Opbrengst heffingen  € 297 
 
Dekkingspercentage  39% 

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 
Gezien het feit dat sprake is van niet materiële opbrengsten zijn er ook geen 
beleidsuitgangspunten.  

3. Kruissubsidiëring 
N.v.t. 

 
Leegstandwet 

1. Totstandkoming tarieven  
 

Berekening van kostendekkendheid  Leges, hfd. 1, artikel 1.23 
Kosten taakveld 8.3 Wonen en bouwen  € 356 
Inkomsten, excl. heffingen   
Netto kosten taakveld  € 356 
 
Toe te rekenen kosten   
Overhead  € 155 
BTW  
Totale kosten  € 511 
 
Opbrengst heffingen  € 259 
 
Dekkingspercentage  51% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

Gezien het feit dat sprake is van niet materiële opbrengsten zijn er ook geen 
beleidsuitgangspunten.  

 



  
 

  
 

3. Kruissubsidiëring 
N.v.t. 

 
Wet op de kansspelen 
 

1. Totstandkoming tarieven 
Berekening van kostendekkendheid  Leges, hfd 1, artikel 1.24 lid 3, 4 

en 5. 
Kosten taakveld 8.3 Wonen en bouwen  € 1.813 
Inkomsten, excl. heffingen   
Netto kosten taakveld  € 1.813 
 
Toe te rekenen kosten   
Overhead  € 890 
BTW  
Totale kosten  € 2.703 
 
Opbrengst heffingen  € 2.126 
 
Dekkingspercentage  79% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

De kostendekkendheid is verhoogd. Verdere details zijn opgenomen in het ‘overzicht wijzigingen 
OOV Legesverordening 2023’ onderdeel van het raadsvoorstel ‘wijziging belastingverordeningen 
2023’.   

3. Kruissubsidiëring 
N.v.t. 

 
Telecommunicatiewet en overige kabels en leidingen 
1. Totstandkoming tarieven  

 
Berekening van kostendekkendheid Leges, hfd. 1, artikel 1.25 

Kosten beoordeling € 127.000 
Netto kosten taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 127.000 
 
Toe te rekenen kosten 
Overhead incl. (omslag)rente 

  
 

€ 25.520 
Totale kosten € 152.520 
 
Opbrengst heffingen 

 
€ 150.000 

 
Dekkingspercentage 

 

 98,3% 

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 
De legestarieven worden jaarlijks geïndexeerd en door de raad vastgesteld.  

3. Kruissubsidiering 
Niet van toepassing 

 
  



  
 

  
 

Verkeer en vervoer 

1. Totstandkoming tarieven 
  

Berekening van kostendekkendheid 
Leges, hfd. 1, artikel 1.26 lid a en b 
Europese gehandicaptenparkeerkaart 

  
Kosten geneeskundig onderzoek  € 18.170 
Kosten parkeerkaarten  € 5.000 
Personeelskosten  € 22.560 
Netto kosten taakveld  € 45.730 
 
Toe te rekenen kosten 

 

Overhead incl. (omslag)rente   

Totale kosten  € 45.730 
 
Opbrengst heffingen  

 
€ 45.730 

 
Dekkingspercentage  

 
100% 

  
 

Berekening van kostendekkendheid 
Leges, hfd. 1, artikel 1.26 lid c 
Gehandicaptenparkeerplaats 

  
Personeelskosten                             € 6.250  
Kosten parkeervergunningensysteem                            € 210  
Aanleg/onderhoud gehandicaptenparkeerplaats                          € 31.750  
Netto kosten taakveld                        € 38.210  
  
Toe te rekenen kosten  
Overhead incl. (omslag)rente                             € 2.820  
Totale kosten                     € 41.030  
  
Opbrengst heffingen                               € 7.660  
  

Dekkingspercentage  19% 

  
Berekening van kostendekkendheid Leges, hfd. 1, artikel 1.26 lid d t/m n  
 overige vergunningen/ontheffingen 
  
Personeelskosten                           € 33.220  
Kosten parkeervergunningensysteem                            €   4.260  
Netto kosten taakveld                           € 37.480  
  
Toe te rekenen kosten  
Overhead incl. (omslag)rente                            € 15.000  
Totale kosten                            € 52.480  
  
Opbrengst heffingen                            € 21.180  
  
Dekkingspercentage  40% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Conform de verordening op de heffing en invordering van leges, mogen kosten toegerekend 
worden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een vergunning. 



  
 

  
 

 
3. Kruissubsidiëring  

N.v.t. 
 

Paragraaf 1.10 Diversen 
 
Nasporing gegevens milieu en omgevingsvergunningen 
1. Totstandkoming tarieven  

 
Berekening van kostendekkendheid  Leges, hfd. 1, artikel 1.27 

 
Kosten taakveld 8.3 Wonen en bouwen € 8.994 
Inkomsten, excl. heffingen   
Netto kosten taakveld  € 8.994 
 
Toe te rekenen kosten  

 

Overhead  €3.914 
BTW  
Totale kosten  € 12.908 
 
Opbrengst heffingen                                                                                          

€ 11.009  

 
Dekkingspercentage  

85% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

Het betreft de gedeeltelijke doorbelasting van gemaakte kosten voor het opvragen van 
archiefstukken. Het controleren en verwerken van deze digitale archiefstukken. Hiervoor gelden 
geen specifieke beleidsuitgangspunten.   
 

3. Kruissubsidiëring 
N.v.t. 

 

  



  
 

  
 

Hoofdstuk 2  
Omgevingsvergunning 
1. Totstandkoming tarieven  
  

Berekening van kostendekkendheid  Leges, hoofdstuk 2, 
bouwactiviteiten 
  

Kosten taakvelden   
(0.1 Bestuur, 1.1 Crisisbeheersing en brandweer, 2.1 
Verkeer en vervoer, 5.4 Musea, 7.2 Riolering, 7.4 
Milieubeheer, 8.1 Ruimtelijke ordening, 8.3 Wonen 
en bouwen, 0.64 Belastingen overig) 
Inkomsten, excl. heffingen  

  

Netto kosten taakveld  €3.526.601  
  
Toe te rekenen kosten  

  

Overhead  €1.239.863 
BTW €4.681 
Totale kosten  €4.771.145 
  
Opbrengst heffingen  
(0.1 Bestuur, 5.4 Musea, 8.3 Wonen en bouwen 

  
€4.371.993 

  
Dekkingspercentage  

92% 

  
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

Voor het in behandeling nemen van aanvragen en conceptaanvragen om omgevingsvergunningen, 
die vallen onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), worden leges in rekening 
gebracht. Een aanvraag om omgevingsvergunning kan bestaan uit één of meerdere 
deelactiviteiten.   
Bouwactiviteiten, aanlegactiviteiten, planologisch strijdig gebruik, in gebruik nemen of gebruiken 
van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid, activiteiten met betrekking tot monumenten, inrit of 
uitweg, kappen en handelsreclame zijn daar voorbeelden van. Een concept aanvraag is een 
haalbaarheidsonderzoek voorafgaand aan een mogelijke aanvraag omgevingsvergunning en de 
kosten worden verrekend met de legeskosten bij de aanvraag omgevingsvergunning.   
Het totaal van de opbrengsten, van de leges omgevingsvergunning, gebaseerd op de huidige 
tarieven leidt in grote mate tot een kostendekkende opzet. Het totaal van de opbrengsten komt 
voor het overgrote deel uit leges op de activiteit Bouwen (93%).  
Met uitzondering van de activiteiten bouwen, brandveilig gebruik, kappen en een deel van de 
activiteit planologisch strijdig gebruik, waarvoor variabele tarieven gelden, bestaan de overige 
tarieven uit vaste bedragen.  
Bij de activiteit bouwen is er bewust voor gekozen om voor bouwplannen met lage bouwkosten, 
legestarieven te hanteren die lager zijn dan de kosten die met het in behandeling nemen van de 
aanvraag gemoeid zijn. Dit om te voorkomen dat bv. een aanvraag voor het bouwen van een 
dakkapel leidt tot een te hoog legesbedrag waardoor mogelijk meer gebouwd gaat worden zonder 
omgevingsvergunning.   

 
3. Kruissubsidiëring 

In beginsel zijn de legestarieven lager dan de gemaakte kosten voor het in behandeling nemen van 
de activiteiten behorende bij die aanvragen omgevingsvergunning. Alleen ingeval er sprake is van 
bouwplannen met bouwkosten hoger dan € 125.000 zijn de legesbedragen hoger dan de kosten die 
samenhangen met het in behandeling nemen van de activiteit. Via deze hogere legesbedragen wordt 
een deel van de (te) lage legesbedragen gecompenseerd. 
 



  
 

  
 

Omgevingsvergunning hogere grenswaarde wet geluidhinder 
1. Totstandkoming tarieven  

  
Berekening van kostendekkendheid  Leges, titel 2 hoofdstuk 4 

  
Kosten taakveld 7.4 Milieubeheer  €19.934 
Inkomsten, excl. heffingen    
Netto kosten taakveld  €19.934 
  
Toe te rekenen kosten  

  

Overhead €8.951 
BTW   
Totale kosten  €28.885 
  
Opbrengst heffingen  

  
€28.206 

  
Dekkingspercentage  

  
98% 

  
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

Uitgangspunt is toerekening van de kosten aan de aanvrager. Gekozen is voor een 
legesbedrag voor grondgebonden woningen met een toeslag voor elke extra wooneenheid in 
een complex/gebouw. Voor een groter project is meer werk/afstemming nodig, maar minder 
dan voor een losse procedure per wooneenheid. Voor deze toeslag per wooneenheid is een 
maximum gesteld, omdat voor zeer grote projecten anders de kosten niet meer in de pas 
lopen met de hoeveelheid werk.  
 

3. Kruissubsidiëring 
N.v.t. 

  



  
 

  
 

 
  
Bestemmingswijzigingen zonder activiteit 

1. Totstandkoming tarieven  
  

Berekening van kostendekkendheid  Leges, titel 2 hoofdstuk 9 
  

Kosten taakvelden (5.4 Musea, 8.1 Ruimtelijke 
ordening) 

€48.274  

Inkomsten, excl. heffingen    
Netto kosten taakveld  €48.274  
  
Toe te rekenen kosten  

  

Overhead  €22.349  
BTW   
Totale kosten  €70.623  
  
Opbrengst heffingen  

  
€73.150  

  
Dekkingspercentage  

  
104% 

  
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

Het in rekening brengen van de kosten aan de aanvrager in het kader van het maken van een 
bestemmingsplan naar aanleiding van een initiatief. Dit bedrag is exclusief de eventueel 
benodigde onderzoeken per aanvraag welke afzonderlijk in rekening worden gebracht.  
 

3. Kruissubsidiëring 
N.v.t. 

 
 
 
 
  



  
 

  
 

 

Hoofdstuk 3 Dienstverlening waarop de Dienstenrichtlijn van toepassing is 
 
Paragraaf 3.1 Horeca 
1. Totstandkoming tarieven  

Berekening van kostendekkendheid  Leges, hfd. 3, §3.1 Horeca 
  

Kosten taakveld incl. (omslag) rente € 92.498 
Inkomsten taakvelden, excl. heffingen   
Netto kosten taakveld  € 92.498 
  
Toe te rekenen kosten   
Overhead incl. (omslag)rente  € 48.126 
BTW  
Totale kosten  € 140.624 
  
Opbrengst heffingen  € 133.413 
  
Dekkingspercentage  95% 

 
 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

De kostendekkendheid is verhoogd. Verdere details zijn opgenomen in het ‘Bijlage 5: overzicht 
wijzigingen OOV Legesverordening 2023’ onderdeel van het raadsvoorstel ‘Belastingverordeningen 
2023’.   

3. Kruissubsidiëring 
N.v.t. 

 
Paragraaf 3.2 Seksbedrijven  
1. Totstandkoming tarieven  

Berekening van kostendekkendheid  Leges, hfd. 3, §3.2 Seksbedrijven 
  

Kosten taakveld incl. (omslag) rente € 978 
Inkomsten taakvelden, excl. heffingen   
Netto kosten taakveld  € 978 
  
Toe te rekenen kosten   
Overhead incl. (omslag)rente  € 466 
BTW  
Totale kosten  € 1.444 
  
Opbrengst heffingen  € 1.300 
  
Dekkingspercentage  90% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

De kostendekkendheid is verhoogd. Verdere details zijn opgenomen in het ‘Bijlage 5: overzicht 
wijzigingen OOV Legesverordening 2023’ onderdeel van het raadsvoorstel ‘Belastingverordeningen 
2023’.   

3. Kruissubsidiëring 
N.v.t 



  
 

  
 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet 

1. Totstandkoming tarieven  
Berekening van kostendekkendheid  Leges, hfd. 3, §3.3 Winkeltijdenwet 

  
Kosten taakveld incl. (omslag) rente € 366 
Inkomsten taakvelden, excl. heffingen   
Netto kosten taakveld  € 366 
  
Toe te rekenen kosten   
Overhead incl. (omslag)rente  € 163 
BTW  
Totale kosten  € 529 
  
Opbrengst heffingen  € 500 
  
Dekkingspercentage  95% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

De legestarieven worden jaarlijks geïndexeerd en door de raad vastgesteld.  
3. Kruissubsidiëring 

N.v.t. 
 
Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt 
1. Totstandkoming tarieven  

 
Berekening van kostendekkendheid  Leges, hfd. 3, §3.4 Organiseren 

evenement 
 

Kosten taakveld incl. (omslag) rente € 122.547 
Inkomsten taakvelden, excl. heffingen   
Netto kosten taakveld  € 122.547 
 
Toe te rekenen kosten   
Overhead  € 61.844 
BTW  
Totale kosten  € 184.391 
 
Opbrengst heffingen  € 117.674 
 
Dekkingspercentage  64% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

De kostendekkendheid is verhoogd. Verdere details zijn opgenomen in het ‘Bijlage 5: overzicht 
wijzigingen OOV Legesverordening 2023’ onderdeel van het raadsvoorstel ‘Belastingverordeningen 
2023’.   

3. Kruissubsidiëring 
Er is sprake van kruissubsidiëring tussen de A en de B evenementen. Voor verdere details zie onder 
2.   

  



  
 

  
 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen 
1. Totstandkoming tarieven  

 
Berekening van kostendekkendheid Leges, hfd. 3, §3.5 artikel 3.7 Standplaatsen  
    
Kosten taakveld(en), incl. 
(omslag)rente € 11.710 
Inkomsten taakveld(en), excl. 
heffingen - 
Netto kosten taakveld € 11.710 
  
Toe te rekenen kosten  
Overhead incl. (omslag)rente € 5.280 
BTW - 
Totale kosten € 16.990 
  
Opbrengst heffingen € 5.610 
  
Dekkingspercentage 33% 
   

 
 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Conform de verordening op de heffing en invordering van leges, mogen kosten toegerekend 
worden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een vergunning. 

3.    Kruissubsidiëring 
N.v.t. 

 
1. Totstandkoming tarieven  

 

Berekening van kostendekkendheid 
Leges, hfd. 3, §3.5  artikel 3.8 
Marktstandplaatsvergunning  

    
Kosten taakveld(en), incl. 
(omslag)rente € 5.400 
Inkomsten taakveld(en), excl. 
heffingen - 
Netto kosten taakveld € 5.400 
  
Toe te rekenen kosten  
Overhead incl. (omslag)rente € 2.440 
BTW - 
Totale kosten € 7.840 
  
Opbrengst heffingen € 2.880 
  
Dekkingspercentage 37% 
   

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 



  
 

  
 

Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Conform de verordening op de heffing en invordering van leges, mogen kosten toegerekend 
worden voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een vergunning 

3. Kruissubsidiëring 
N.v.t. 

 
 
Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 
1. Totstandkoming tarieven  

 
Berekening van kostendekkendheid Leges, hfd. 3, §3.6 Huisvestingswet 2014 
    
Kosten taakveld(en), incl. 
(omslag)rente € 1.069 
Inkomsten taakveld(en), excl. 
heffingen  
Netto kosten taakveld € 1.069 
  
Toe te rekenen kosten  
Overhead incl. (omslag)rente € 465 
BTW  
Totale kosten € 1.534 
  
Opbrengst heffingen € 1.210 
  
Dekkingspercentage 79% 
   

2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 
De legestarieven worden jaarlijks geïndexeerd en door de raad vastgesteld.  

3. Kruissubsidiëring 
N.v.t. 

 

Paragraaf 3.7 Diversen 
1. Totstandkoming tarieven  

 

Berekening van kostendekkendheid 
Leges, hfd. 3, § 3.7 Diversen, artikel 3.17 lid 1 sub b. 
Plaatsen goederen op openbare weg 

    
Kosten taakveld(en), incl. 
(omslag)rente € 7.022 
Inkomsten taakveld(en), excl. 
heffingen  
Netto kosten taakveld € 7.022 
  
Toe te rekenen kosten  
Overhead incl. (omslag)rente € 3.964 
BTW  
Totale kosten € 10.986 
  
Opbrengst heffingen € 7.128 
 Dekkingspercentage 65% 



  
 

  
 

 

Berekening van kostendekkendheid 
Leges, hfd. 3, § 3.7 Diversen, artikel 3.17 lid 1 sub c. 
Ventvergunning 

    
Kosten taakveld(en), incl. 
(omslag)rente € 2.526 
Inkomsten taakveld(en), excl. 
heffingen  
Netto kosten taakveld € 2.526 
  
Toe te rekenen kosten  
Overhead incl. (omslag)rente € 1.413 
BTW  
Totale kosten € 3.939 
  
Opbrengst heffingen € 3.545 
  
Dekkingspercentage 90% 

 

Berekening van kostendekkendheid 
Leges, hfd. 3, § 3.7 Diversen, artikel 3.17 lid 1 sub d. 
Kampeerontheffing 

    
Kosten taakveld(en), incl. 
(omslag)rente € 497 
Inkomsten taakveld(en), excl. 
heffingen  
Netto kosten taakveld € 497 
  
Toe te rekenen kosten  
Overhead incl. (omslag)rente € 280 
BTW  
Totale kosten € 777 
  
Opbrengst heffingen €699 
  
Dekkingspercentage 90% 

 
  



  
 

  
 

 

Berekening van kostendekkendheid 

Leges, hfd. 3, § 3.7 Diversen, artikel 3.17 lid 2 sub a en b 
exploitatievergunning uitoefenen bedrijf en wijziging 
exploitatievergunning uitoefenen bedrijf 

    
Kosten taakveld(en), incl. 
(omslag)rente € 2.484 
Inkomsten taakveld(en), excl. 
heffingen  
Netto kosten taakveld € 2.484 
  
Toe te rekenen kosten  
Overhead incl. (omslag)rente € 1.187 
BTW  
Totale kosten € 3.671 
  
Opbrengst heffingen € 3.304 
  
Dekkingspercentage 90% 

 
2. Beleidsuitgangspunten & toelichting 

De kostendekkendheid is verhoogd. Verdere details zijn opgenomen in het ‘Bijlage 5: overzicht 
wijzigingen OOV Legesverordening 2023’ onderdeel van het raadsvoorstel ‘Belastingverordeningen 
2023’.   

3. Kruissubsidiëring 
N.v.t. 

 

 


