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Voorstel:
Vast te stellen de: 2

e
 wijziging legesverordening 2010

 
 
Inleiding: 
De Crisis- en herstelwet is op 31 maart jl. in werking getreden.  Het is gepubliceerd in het Staatsblad van 
30 maart 2010, nrs. 135, 136 en 137. Deze wet heeft gevolgen voor de legesverordening en de uitvoering 
daarvan.   
Op grond van de Crisis- en herstelwet kan de gemeenteraad op verzoek een projectuitvoeringsbesluit 
vaststellen voor de uitvoering van bepaalde projecten. Dit projectvoeringsbesluit vervangt bestaande 
vergunningen, ontheffingen en dergelijke. De wettelijke toetsingskaders blijven echter gelden. Om leges te 
kunnen heffen voor het projectuitvoeringsbesluit is wijziging van de legesverordening 2010 nodig.  
 
Wijziging opschorten en vervallen invorderingsbevoegdheid 
Daarnaast wijzigen de bepalingen over het opschorten en het vervallen van de invorderingsbevoegdheid 
van leges zolang een projectbesluit (en te zijner tijd een omgevingsvergunning) nog niet in het 
bestemmingsplan of de beheersverordening is ingepast. Voortaan is tijdige elektronische beschikbaarheid 
het criterium voor de bevoegdheid om de leges in te vorderen. Die elektronische beschikbaarheid moet 
binnen twee maanden na het nemen van het besluit zijn gerealiseerd. Daarna vervalt de 
invorderingsbevoegdheid.  
 
Verkeer en Vervoer 
Op grond van artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen kan uw college een ontheffing verlenen. Op 23 april 
2008 heeft uw college (voorstel 481) besloten om hiervoor leges in rekening te brengen. Bij de aanpassing 
van de Legesverordening 2009 is dit besluit niet opgenomen aangezien dit besluit niet bij het team 
belastingen bekend was. In 2009 zijn er geen ontheffingen verleend zodat er geen sprake is van een 
financieel nadeel.    
 
Beleidskader en rol gemeente:
Begroting 2010, verordenende bevoegdheid Gemeenteraad 
 
Alternatieven:
N.v.t. 



 
 
 

  

 
   

 

Financieel kader:
Past binnen de begroting
 
Communicatie:
De wijzigingsverordening wordt na vaststelling op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in Kernpunten en op 
de website.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 

 


