Bijlage 1:

standaard activiteitenoverzicht

De activiteitenlijst zoals de gemeente die heeft opgesteld op basis van het stappenplan zal
hoogstwaarschijnlijk niet één op één overeenkomen met de standaardlijst uit deze bijlage. De
activiteiten zijn in de gemeentelijke begroting waarschijnlijk anders benoemd en geclusterd. Het is
nadrukkelijk wel de bedoeling dat de gemeentelijke activiteitenlijst uiteindelijk wordt opgesteld
volgens de indeling van de hoofdcategorieën van het standaardoverzicht. De gemeente zal de
eigen activiteiten moeten indelen naar de categorieën van het standaardoverzicht. Als er
activiteiten zijn die niet in het standaard overzicht zijn onder te brengen kan dit worden gemeld via
belastingen@vng.nl
De standaard indeling geeft een grotere transparantie in de vergelijking tussen gemeenten.
Hierdoor wordt het mogelijk activiteiten en kosten te vergelijken terwijl de verschillen zichtbaar
blijven.
De activiteiten
De activiteiten betreffen de hoofdcategorieën bij de uitvoering van de dienstverlening en het
realiseren van de heffing. De indeling is gebaseerd op de indeling van de tarieventabel van de
VNG..
Om tot een transparante kostenonderbouwing te komen is het noodzakelijk dat de indeling in de
hoofdcategorieën (vetgedrukt) zoveel mogelijk door de gemeente wordt gevolgd. De nietvetgedrukte activiteiten zijn enkel opgenomen ter illustratie.
Activiteit
Burgerlijke Stand
Kosten trouwzaal
Trouwboekjes
Vergoeding Babs
Reisdocumenten
….
Rijbewijzen
….
Verstrekkingen uit
de GBA
…
Verstrekkingen uit
het Kiezersregister
….
Verstrekkingen op
grond van Wet
bescherming
persoonsgegevens
….
Bestuursstukken
…
Vastgoedinformatie
…
Overige
publiekszaken
…
Gemeentearchief
….
Huisvestingswet
…
Leegstandswet
….
Gemeentegarantie
….
Marktstandplaatsen
….
Winkeltijdenwet

Bedrag

Gemengde
activiteit

€ 150.000

nee

Toerekening

Toelichting

Verhaalbare
kosten

…
Kansspelen
….
Kinderopvang
…..
Telecommunicatie
….
Verkeer en Vervoer
….
Diversen
….
Algemeen
Publieksbalie

€ 2.000.000

ja

85%

Te verdelen
over diensten

€1.700.000

Overig
Doorbelasting
afdeling
belastingen
Toerekenbare BTW
Meerjarig
perspectief
Onttrekking/dotatie
voorziening

De laatste drie onderdelen (algemeen/overig/meerjarig perspectief) zijn opgenomen voor het geval
de gemeente dit soort kosten niet specifiek toerekent aan de individuele dienstverlening. Op basis
van de jurisprudentie is dat namelijk geen vereiste. Rekent de gemeente dergelijke kosten wel
door naar de individuele diensten dan worden deze posten niet afzonderlijk opgenomen.

