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Onderwerp

Provinciale Staten

Leges verordening provincie Flevoland 2016

11 november 2015

Gedeputeerde Staten stellen voor

Agendapunt

1.

Beslispunten

1. De Legesverordening provincie Flevoland 2016 vast te stellen, waarbij
met ingang van 1 januari 2016 de tarieventabel 2015 wordt ingetrokken
en de tarieventabel 2016 in werking treedt.

Lelystad

Registratienummer

2.

Doelstelling programmabegroting

1794315

De leges hebben een relatie met meerdere programma’s in de begroting.
Inlichtingen

3. Eerdere behandeling
In de Statenvergadering van 8 januari 1998 is bij de vaststelling van de Legesverordening 1998 onder andere besloten dat de legestarieven jaarlijks
dienen te worden aangepast in verband met loon- en prijsontwikkelingen.
Voor de legestarieven 2016 betekent dit een stijging van 1,60% ten opzichte
van 2015. De gewijzigde tarieventabel dient voor het begin van het heffingsjaar door uw Staten te worden vastgesteld en te worden gepubliceerd in het
Provinciaal Blad. Bedragen in de tabel zijn afgerond op € 0,05, met uitzondering voor de tarieven voor drukwerk, die zijn afgerond op € 0,01.
4.

Drs. M.R. Roeffel RC

Afdeling/Bureau

MO

Bevoegdheden PS en doel behandeling

1.1.Het vaststellen van (wijzigingen op) de Legesverordening is de bevoegdheid van Provinciale Staten.
5.

Verdere behandeling PS

Na vaststelling vindt publicatie plaats in het Provinciaal Blad.
6.

Korte toelichting op voorstel

De legestarieven 2016 aan te passen met 1,60% indexering.
7.

Beoogd effect

De legestarieven aan te passen aan loon- en prijsontwikkelingen, waardoor
de huidige mate van kostendekkendheid van de leges nagenoeg blijft gehandhaafd.
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8.

Argumenten

1.1 De tarieven worden op grond van bestaand beleid jaarlijks geïndexeerd.
Conform het besluit uit 1998 vindt jaarlijks aanpassing plaats. De indexering
is gebaseerd op de gewogen prijsmutatie voor de overheidsconsumptie voor
het jaar 2016. Op basis van het MEV 2016 (15 september 2015) komt deze uit
op 1,60%.
1.2 Indexatie zorgt voor handhaving van het huidige niveau van kostendekkendheid. Door de tarieven jaarlijks te indexeren blijft de kostendekkendheid onder gelijkblijvende omstandigheden nagenoeg op hetzelfde niveau.
1.3 Het vaststellen van (wijzigingen op) de Legesverordening is de bevoegdheid van Provinciale Staten. Conform de provinciewet is Provinciale Staten
bevoegd tot het vaststellen van belasting- en heffingstarieven. De legestarieven vallen onder deze categorie. Provinciale Staten stellen altijd de hoogte
van de tarieven vast, ongeacht of de leges door de provincie, de OFGV of de
RDW worden opgelegd.
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9.

Kanttekeningen

De tarieventabel 2016 is uitgegaan van indexering met 1,60% en nagenoeg gelijkblijvende (gemiddelde) kostendekkendheid.
Het is de verwachting dat de legesverordening met het oog op de komende inwerkingtreding van
de Wet Natuurbescherming moet worden gewijzigd. U wordt hierover geïnformeerd zodra de
planning van de inwerkingtreding bekend is.
10. Bijlagen
Naam stuk:

Legesverordening provincie Flevoland 2016 (verordening)

eDocs

Bijgevoegd of

nummer:

periode ter inzage

edocs 1794027
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Tot
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