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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp
Wijziging Legesverordening in verband met realisatie Snel internet.

Voorgestelde besluit
Hoofdstuk 17 van de legesverordening 2018 te wijzigen door de bepaling over
de meterafhankelijke vergoeding te laten vervallen.
Inleiding
De commissie Meijer stelde al in haar rapport ‘vertrouwen in een duurzame
toekomst ‘ (november 2013) dat ter verbetering van de kwaliteit van de woonen leefomgeving voor de bewoners van het aardbevingsgebied, snel internet via
glasvezel in het landelijk gebied zou moeten worden aangelegd.
In 2016 heeft de provincie een flinke stap gezet richting realisatie door in
het kader van ‘Kansrijk Groningen ‘ een budget van 30 mln. beschikbaar te
stellen middels de subsidieregeling “Snel internet Groningen”. De Economic
Board Groningen heeft voor de aardbevingsgemeenten nog een bedrag van 10
mln. (extra) beschikbaar gesteld.
Inmiddels heeft de provincie de subsidie beschikt.
Rodin Broadband uit Groningen is het bedrijf aan wie de opdracht is gegund.
Samen met KabelNoord zullen zij snel internet in de gehele provincie realiseren;
eerst het aardbevingsgebied, daarna de rest. In de maand april zal worden
begonnen in de gemeente De Marne, daarna oostwaarts werkend.
Probleemstelling
In de businesscase zoals opgesteld voor de hele provincie Groningen is nog geen
rekening gehouden met leges
Integrale heffing van deze kosten drukken op de haalbaarheid van de
businesscase. Enige manier om dat dan op te lossen is de bewoner
(eindgebruiker) extra kosten in rekening te brengen.
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De regeling is echter bedoeld om snel internet in het buitengebied voor iedereen
bereikbaar te maken en zo laagdrempelig mogelijk te houden.
Het is daarom dat Gedeputeerde Staten van Groningen de gemeenten verzoeken
indien nodig de legesverordening dusdanig aan te passen, dat de te heffen leges
voor dit project zo laag mogelijk uitvallen.
Leges
De legesverordeningen van zowel Winsum als Bedum bepalen, dat voor
werkzaamheden op het gebied van telecommunicatie (het leggen van kabels en
leidingen) leges verschuldigd zijn.
In hoofdstuk 17 van de Legesverordening van de gemeente Winsum zijn de leges
opgebouwd uit een vast bedrag voor een zogenaamd instemmingsbesluit en een
bedrag per strekkende meter voor verharde ondergrond. Daarnaast is nog een
extra bedrag opgevoerd indien er overleg moet plaatsvinden over een gedane
melding (artikel 1.17.1.2.) Het is vooral de vergoeding per strekkende meter die
leidt tot hoge bedragen aan leges.
Hoofdstuk 17 van de legesverordening zou daarom zo moeten worden
aangepast, dat de vaste vergoeding voor een instemmingsbesluit blijft bestaan,
maar dat de meterafhankelijke vergoeding komt te vervallen. Daarnaast kan de
(extra) vergoeding voor het voeren van overleg vervallen omdat dat nu aan de
voorkant van het proces gezamenlijk wordt opgepakt.
Nadat het project snel internet is afgerond, kan de wijziging van de
legesverordening weer ongedaan worden gemaakt.
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten tot aanpassing van de legesverordening op basis
van de volgende overwegingen:
1. Het is de wens van de bewoners in het buitengebied om snel en beter
internet te krijgen. Daarvoor zou de drempel zo laag mogelijk moeten zijn. Als
die drempel (lees: extra bijdragen van de eindgebruiker in de aansluitkosten)
te hoog is, zal men zich niet aansluiten en bereiken wij ons doel (een bereik
van 100% in het aardbevingsgebied )niet.
2. Het afzien van leges leidt niet tot een dekkingsprobleem. Er is immers geen
directe relatie tussen de meterafhankelijke vergoeding en de ambtelijke
kosten. Bovendien blijft de vaste vergoeding voor het in behandeling nemen
van de aanvraag gewoon bestaan.
3. Door het later weer terugdraaien van de wijziging van de legesverordening,
kunnen wij het (eventuele) nadeel in de tijd beperken (tot uiterlijk 2019).
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Bijlagen
Raadsvoorstel- en besluit.

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, , burgemeester

Drs. F.J.G. Wiertz, secretaris
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Agendanummer: 16
Vergadering: 27 maart 2018.
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2018;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,
eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

besluit:
vast te stellen de navolgende wijziging van de “Verordening op de heffing en de
invordering van leges 2018”.
Artikel 1
De Legesverordening 2018 wordt als volgt gewijzigd:
A. Hoofdstuk 17, artikel 1.17.1.1 komt te vervallen
B. Hoofdstuk 17, artikel 1.17.1.2 komt te vervallen.
Artikel 2
Artikel 1, treedt in werking één dag na vaststelling door de gemeenteraad.
Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2018 1 e wijziging”.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 27 maart 2018.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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