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Onderwerp  : Eerste wijziging legesverordening 2010 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De eerste wijziging van de Legesverordening 2010 vaststellen. 
 

 
Inleiding 
Op 14 december 2010 heeft u de Legesverordening 2010 met de daarbij behorende tarieventabel 
vastgesteld. Deze verordening is gebaseerd op een voor 2010 herschreven modelverordening van de VNG. 
Hoewel de tarieventabel voor 2010 inhoudelijk door de uitvoerende taakvelden is beoordeeld, is nu gebleken 
dat we in de nieuwe tarieventabel enkele specifieke, door onze gemeente in het verleden opgevoerde 
onderdelen, missen waarvan het wenselijk is deze wel weer apart op te nemen. Als we niets doen vallen 
deze onder het tarief van de ontsnappingsclausule van € 50,-- dat in de tarieventabel is opgenomen. 
Zo zijn er met betrekking tot werkzaamheden aan de weg door nutsbedrijven als Vitens en Liander 
prijsafspraken zijn gemaakt die hoger liggen dan deze € 50,--. Door deze apart op te nemen in de 
tarieventabel mogen ze daadwerkelijk in rekening worden gebracht. Daarom verzoeken wij u om de 
tarieventabel onder titel 3, hoofdstuk 4 te vernummeren naar hoofdstuk 5 en een nieuw onderdeel 4 toe te 
voegen.  
Verder is het wenselijk om voor het maken van een kleurenplot een tarief op te nemen dat tweemaal het 
bedrag is van een zwart-wit plot. Hiertoe worden de huidige onderdelen 3 tot en met 8 van titel 1, hoofdstuk 
15 vernummerd naar 4 tot en met 9 en wordt een nieuw onderdeel 3 toegevoegd. 
 
In de modeltarieventabel 2010 was uitgegaan van het feit dat de Wet WABO op 1 januari 2010 in werking 
zou treden. Doordat deze vertraging heeft opgelopen, is voor de bouwgerelateerde leges teruggevallen op 
de opbouw van hoofdstuk vijf van de oude tarieventabel. Gebleken is dat er hierdoor enkele verwijzingen 
nog moeten worden aangepast. Ook dit is in de nieuwe tarieventabel gerealiseerd. 
 
De nieuwe tarieventabel is aan dit voorstel toegevoegd. De wijzigingen zijn daarbij grijs geaccentueerd. 
 
Meetbaar effect 
De afgesproken tarieven kunnen in rekening worden gebracht. 
 
Argumenten 

 
1.1 Indien er geen aparte tarieven worden vastgesteld, geldt het achtervang tarief van € 50,--. 

Met de nutsbedrijven zijn (kostendekkende) tarieven afgesproken die hoger liggen dan het achtervang 
tarief van € 50,--. 
 

       1.2   De kosten voor een kleurenplot zijn hoger dan die van een zwart-witte plot.  
               In de huidige tarieventabel wordt er geen onderscheid gemaakt in een zwart-wit en kleurenplot. De  
               kosten van een kleurenplot zijn echter 100% hoger. 
 

1.3   In de tarieventabel dient verwezen te worden naar de juiste onderdelen. 
In de tarieventabel zitten diverse verwijzingen naar andere artikelen binnen de tarieventabel. Hoewel het 
model van de VNG wordt gehanteerd, is de opbouw van de bouwgerelateerde leges nog grotendeels als 
voorheen. Daarbij is alleen de vernummering naar titel 2 doorgevoerd. De verwijzingen in de verordening 
zelf zijn daarbij deels niet aangepast. 

2.  

Burgemeester en wethouders, 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek; 
 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010; 
 
 
gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van 
de Gemeentewet; 
 
 
besluit vast te stellen de volgende wijzigingsverordening: 
 

 
Verordening op de eerste wijziging van de Legesverordening 2010. 
 
Artikel 1 Wijziging tarieventabel 
De in artikel 5 van de Legesverordening 2010 genoemde tarieventabel wordt aangepast conform de bij dit 
voorstel behorende tarieventabel. 
 
Artikel 2 Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 26 maart 2010.  

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van  
25 maart 2010. 
 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
J. van Urk      J.P.M. Alberse 
 


