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Geachte raads- en commissieleden,
Met genoegen bieden wij u hierbij het onderzoeksrapport Leges en Tarieven aan, een
verkennend onderzoek naar de leges en tarieven in relatie tot het voorzieningen niveau in de
gemeente Renkum.
De Rekenkamercommissie zal het rapport aanbieden in de eerstvolgende agendacommissie ter
agendering in de commissie Bedrijvigheid van juni. Wij willen u echter niet zo lang laten wachten
en sturen u, vooruitlopend op deze agendering, het rapport toe zodat u er alvast kennis van kunt
nemen. Tegelijk met de verzending aan u, wordt het onderzoeksrapport ook aan het college
toegestuurd.
Aanleiding
Regelmatig speelt de vraag op of gemeente Renkum een (te) dure gemeente is voor haar inwoners om in te leven. Reden voor diverse fracties om bij de jaarlijkse inventarisatierondjes van de
Rekenkamercommissie de leges en tarieven als onderzoeksonderwerp voor te stellen.
De Rkc heeft dit verzoek overgenomen en het externe onderzoeksbureau K+V de opdracht gegeven dit onderwerp onder de loep te nemen.
Uitkomsten onderzoek
Het onderzoek dat is gedaan is, zoals gezegd, een verkennend onderzoek. Er is voor gekozen
om de gemeente Renkum te vergelijken met vergelijkbare gemeenten in Nederland. Om wat
specifieker en diepgaander op informatie in te kunnen gaan is contact gezocht met de gemeentes Epe, Ermelo, Utrechtse Heuvelrug, Rheden en Nijkerk.
Er is een vergelijking gemaakt voor wat betreft de hoogte van de leges, de uitgaven voor voorzieningen en het inwonersoordeel.
U krijgt daarnaast antwoord op de vraag of de lastendruk in relatie tot de uitgaven voor voorzieningen hoger is dan bij de (gemiddelden) van andere gemeenten. Onder andere is dit bekeken
voor de OZB. Ook krijgt u een antwoord op de vraag hoe de inwoners de lastendruk ervaren in
relatie tot de geboden voorzieningen.
Kortom, het rapport biedt u een aantal interessante bevindingen over leges in relatie tot de voorzieningen in gemeenten en over de inwonersbeoordeling hier omtrent.

Uw brief van

Uw kenmerk

Verzenddatum deze brief

Ons kenmerk

Behandeld door
Marte Smits
(026) 33 48 211
m.smits@renkum.nl

Bijlagen

Datum

Onderwerp

13 mei 2013

Onderzoeksrapport Leges en Tarieven

En tevens wordt de beleving “dat de gemeente Renkum duur is” in relatie tot wat de inwoners
ervoor krijgen in een objectief kader geplaatst.
Conclusie
Dit verkennend onderzoek heeft geen eenduidig verband in kaart kunnen brengen tussen uitgaven aan voorzieningen, het niveau van voorzieningen, en het inwonersoordeel voor de geboden
voorzieningen. Een uitputtend onderzoek naar de samenhang tussen deze drie factoren zal zeer
uitgebreid van opzet moeten zijn om het complexe verband in kaart te kunnen brengen.
Wij hopen van harte dat u het rapport met plezier zult lezen en zijn uiteraard bereid uw eventuele
vragen, nu en ook straks in de commissie Bedrijvigheid, te beantwoorden.
De Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum,

dhr. D. Nijland
voorzitter.
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