Initiatiefvoorstel Gemeenteraad
Onderwerp: Aanpassing Legesverordening 2022
Aanleiding
Na 2 jaar van beperkingen is Nederland weer open
gegaan. Dat gebeurt ook op Urk. Twee jaar hebben we de
toonaangevende evenementen die wij op Urk zo waarderen moeten missen. Evenementen
die bijdragen aan onze cultuur, het verhaal van Urk en aan de positieve beeldvorming van
onze mooie gemeente.
In die afgelopen twee jaar is echter een forse verhoging van de leges toegepast, waardoor
onze beeldbepalende evenementen worden geconfronteerd met hogere kosten in een tijd
waarin we in allerlei sectoren al grote prijsstijgingen zien. Als raad kunnen we daar wat aan
doen.
Voorstel:
De Gemeenteraad van Urk,
in vergadering bijeen op 9 juni 2022 te Urk,
gehoord hebbende het initiatiefvoorstel van de leden Bakker, Crebas en Wakker,
Constaterende:
•
•

dat in de raadsvergadering van 7 november 2019 de legesverordening is vastgesteld
met een inflatiecorrectie van 1,6%;
dat de leges van een B-evenement tussen 2019 en 2020 met 56% zijn gestegen van
164,- naar 291,-;

Overwegende:
•
•

dat het coalitieakkoord “Koersvast en Eensgezind” uitspreekt dat “Kunst, cultuur en
creativiteit het leven en de samenleving verrijkt”;
dat Urk aansprekende evenementen kent die hier invulling aan geven;

Spreekt uit:
•
•

dat zij de toonaangevende evenementen van en voor Urk waardeert;
dat zij de daad bij het woord wil voegen;

Draagt het College van B&W op:
•

De legesverordening 2022 als volgt aan te passen:
3.2.1.1 voor het houden van een A-evenement als bedoeld in artikel 2.25 van
de Algemene Plaatselijke Verordening
€ 99,10
3.2.1.2 voor het houden van een B-evenement als bedoeld in artikel 2.25 van
de Algemene Plaatselijke Verordening
€ 172,00

•

Deze aanpassing waar nodig met terugwerkende kracht voor het jaar 2022 toe te
passen;

En gaat over tot de orde van de dag,
Meindert Bakker

Hans Crebas

Hendrik Wakker

TRAJECT
Vrijdag 25 februari: schriftelijke vragen ingediend.
Maandag 30 mei: presidium
Initiatiefvoorstel aangekondigd aan de fractievoorzitters voor de raad van 9 juni.
Donderdag 9 juni: gemeenteraad Urk
Initiatiefvoorstel voorleggen aan de raad, in stemming brengen.

