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Voorstel:
De eerste wijziging van de Legesverordening 2021 inclusief de wijziging van de tarieventabel
behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2021 vast te stellen.

Inleiding:
Tijdens de behandeling van de begroting 2020 heeft u ingestemd met het verhogen van de leges voor
vergunningen op grond van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), om de
inkomsten en kostendekkendheid te verhogen. Deze wijzigingen zijn abusievelijk niet meegenomen in
de legesverordening 2021. Hiernaast zijn ook de legesbedragen voor de kinderopvang onjuist in de
Legesverordening 2021 terecht gekomen. Deze dienen naar beneden te worden bijgesteld, tot de
hoogte van de kosten van de inspectie door de GGD.
Argumenten:
De volgende aanpassingen zijn opgenomen in deze wijziging op de Legesverordening 2021:
Artikel 1.13.1 komt te luiden: “Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als
bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur: € 451,55”.
Artikel 1.13.2 t/m 1.13.3 ongewijzigd
Artikel 1.13.4 komt te luiden: “Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
melding voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard , als bedoeld in artikel 2.2 van de
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur zoals verder uitgewerkt in artikel 1.4 van
de Nadere regels kabels en leidingen gemeente Dalfsen: € 92,30.”
Artikel 1.13.1.5 t/m 1.13.1.7 ongewijzigd.
Voor de leges kinderopvang wordt het tarief vastgesteld op € 873,-- (dit was € 957,35) voor het in
exploitatie nemen van een kindcentrum of een gastouderbureau en € 281,-- (dit was € 365,35) voor
het bieden van gastouderopvang.
Kanttekeningen en risico’s
Indien de verordening voor het onderdeel kabels en leidingen niet aangepast wordt, kunnen de
gewijzigde tarieven niet geheven worden. De begrote extra opbrengst van € 30.000 zal naar beneden
bijgesteld moeten worden.
Alternatieven:
Het alternatief voor het verhogen van deze leges is de verlaging van de geraamde opbrengsten á
€ 30.000 in de begroting.
Duurzaamheid:
N.v.t.
Financiële dekking:
Na deze wijziging van de legesverordening, past de belastingverordening binnen de vastgestelde
begroting.
Communicatie:
De verordening wordt na vaststelling bekendgemaakt in het elektronische Gemeenteblad en
opgenomen in de Regelingenbank.
Vervolg:
De eerste wijziging van de legesverordening 2021 in te laten gaan op de dag na bekendmaking.
Bijlagen:
1e wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van Leges 2021
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris /algemeen directeur,
Ing. S.A.D.C. van Geffen

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 maart 2021, nummer 1266;
overwegende dat een aantal Leges niet correct in de Legesverordening 2021 zijn vastgelegd;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef
en onder b, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen “1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges
2021”
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 april 2021.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

