
 

 
 

 

AMENDEMENT  

 
Agendapunt  15 

 

Onderwerp:  vaststelling diverse belastingverordeningen (leges, begraafplaatsrechten, 

scheepvaartrechten en marktgelden)  

 

 

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 31 mei 2018, 

 

constaterende dat:  

 

 plaatselijke verenigingen zeer actief zijn in het ontplooien van initiatieven en in het 

organiseren van evenementen; 

 zij door zelfwerkzaamheid en inzet van vrijwilligers helpen de kosten ten laste van de 

gemeenschap te beperken; 

 het risico bestaat dat de ontwikkeling van initiatieven en de continuïteit van evenementen 

van deze verenigingen door legeskosten in het gedrang komen en zij zich gedwongen 

zien sponsor- en lidmaatschapsgelden in te zetten voor betaling van legeskosten; 

 zij daardoor minder middelen overhouden voor hun primaire maatschappelijke doelen; 

  

overwegende dat: 

 

 voorkomen moet worden dat de heffing van leges een rem zet op plaatselijke initiatieven 

en activiteiten zonder winstoogmerk die ten goede komen aan de gemeenschap(szin); 

 door het wegnemen van legeskosten dan wel het verminderen daarvan, de mogelijkheden 

voor verenigingen/instellingen worden vergroot en zij daardoor een beter fundament 

kunnen leggen en langdurig meer investeren in hun vereniging, wat de vereniging en dus 

de gemeenschap/sociale cohesie ten goede komt; 

 het wenselijk is een vrijstellingsbepaling op te nemen in onze Legesverordening voor aan 

legesheffing onderworpen activiteiten van plaatselijk actieve non-profit instellingen of 

instellingen zonder winstoogmerk, zoals buurt- en wijkverenigingen; 

 het wenselijk is dat in de vrijstellingsbepaling in de legesverordening bondig wordt 

omschreven voor welke aard van activiteiten vrijstelling wordt verleend; 

 het uit een oogpunt van gelijkberechtiging wenselijk is dat het college voor de toepassing 

op beschikkingsniveau nadere beleidsregels vaststelt; 



 het wenselijk is dat het college als vertrekpunt voor de vast te stellen beleidsregels 

gebruik maakt van de van dit amendement onderdeel uitmakende Handreiking 

beoordeling vrijstelling legesheffing; 

 de gederfde legesopbrengsten kunnen worden gedekt  uit de Mijlpalen van Meierijstad 

2017-2022 en wel uit: 

- programma 8: Investeren in buurt en wijken begroot 1.500000 euro (2017-2022)  

- programma 0: Ondersteuning maatschappelijke initiatieven begroot jaarlijks 45000 

 het raadzaam is de eerste jaren goed bij te houden in welke gevallen en tot welke hoogte 

gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsregeling, teneinde te kunnen evalueren of de 

regeling aan de beoogde doelstelling voldoet. 

 

Besluit: 

 

1) een nieuwe bepaling in de Legesverordening 2018 op te nemen, luidende: 

 

Artikel 4 Vrijstellingen 

Leges worden niet geheven voor: 

a) (…) 

b)  (…) 

c)  (…) 

d)  (…) 

e) (…) 

f)  het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag als bedoeld in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor 

een instelling die activiteiten van maatschappelijke, sportieve, sociale of culturele aard 

organiseert, welke activiteit  wordt georganiseerd en verricht door in hoofdzaak vrijwilligers 

verbonden aan een aantoonbaar plaatselijk gevestigde en blijkens haar statuten non-profit 

instelling zijnde vereniging of stichting, straat-, buurt-, wijk- of dorpscomité al dan niet 

georganiseerd als rechtspersoon. Dit na toetsing aan de door het college van 

burgemeester en wethouders vastgestelde Beleidsregels vrijstelling legesheffing. 

 

2) het college op te dragen nadere beleidsregels vast te stellen voor de uitvoering van de 

vrijstellingsbepaling, met inachtneming van de bij dit amendement behorende Handreiking 

beoordeling vrijstelling legesheffing 

 

3) voor de inwerkingtreding van de vrijstellingsbepaling aan te sluiten bij de vaststelling van de 

Legesverordening 2018. 

  

Pascal Timmers    Laurens van Voorst 

Team Meierijstad    Hart voor Schijndel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE (handreiking voor een door het college vast te stellen beleidsregel ten behoeve van de 
uitoefening van de bevoegdheid tot verlening van vrijstelling als bedoeld in artikel 4, aanhef, sub f 
van de Legesverordening gemeente Meierijstad)  
 
Met inachtneming van de navolgende beleidsregels wordt ontheffing verleend van aan 
legesheffing onderworpen activiteiten:  
 
1. Er is sprake van een activiteit zonder winstoogmerk. Daarvan is sprake indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:   

 a. de activiteit waarvoor vergunning/ontheffing wordt aangevraagd beoogt geen financieel 
gewin; 

 b. indien de activiteit waarvoor de vergunning/ontheffing wordt aangevraagd inkomsten 
genereert, dienen deze inkomsten aantoonbaar in hun geheel ten goede te komen aan de 
instandhouding van de betreffende activiteit, dan wel in hun geheel te worden bestemd 
voor een goed doel; 

 c. de activiteit wordt georganiseerd door een plaatselijk actieve non-profit instelling. Om 
als non-profit instelling te worden aangemerkt moet aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan: 

- het betreft een instelling (waaronder een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI) 
zonder winstoogmerk waarvan de netto-inkomsten of verdiensten niet worden verdeeld of 
ten goede komen aan een individu, maar worden aangewend voor de gestelde 
doelstelling van de organisatie, bijvoorbeeld liefdadigheid en/of het organiseren van 
activiteiten van maatschappelijke, sportieve, sociale of culturele aard, en 
- het betreft een plaatselijk actieve non-profit instelling die zich blijkens haar statuten de 
uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sportieve, sociale of 
culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.  

 
2. Er is sprake van een activiteit die uitsluitend tot doel heeft een bijdrage te leveren dienend aan 
straat- of wijk- of ander gemeenschapsbelang, of uitsluitend wordt georganiseerd ten behoeve van 
een goed doel en waarbij de organisator geen winstoogmerk heeft. Onder een goed doel wordt in 
ieder geval verstaan een activiteit georganiseerd door een straat-, buurt- of wijk- of dorpscomité, 
al dan niet georganiseerd als rechtspersoon, waarvan de opbrengst is bestemd voor een Erkend 
Goed Doel als opgenomen in het Register Goede Doelen van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF).  
 

 


