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Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 

Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen 
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Citeertitel 2
E
 wijziging van de Legesverordening 2010 

Deze versie is geldig tot 
(als de vervaldatum is vastgesteld) 

 

Vastgesteld door Gemeenteraad 

Onderwerp Financiën en Economie  

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
De datum van ingang van de heffing is 31 maart 2010 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Gemeentewet, artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel b 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)  
Geen 
 
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 

Datum  
inwerkingtreding 

Terugwerkende 
kracht t/m 

Betreft Datum ondertekening 
Bron bekendmaking 

Kenmerk 
voorstel 

1-1-2010  Nieuwe regeling KernPUNTEN,  
Website 
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Paraaf griffier:   

 
 

 
 

 

 

 
 
                               RAADSBESLUIT 

 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2010, nummer 67 
 
gelet op artikel 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet ; 
 
  b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: “2

e
 wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2010” 

(2
e
 wijziging Legesverordening 2010) 

 
Artikel I 
 
Artikel 5 wordt vervangen door: 
 
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven 
1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening 

behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde. 
2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als 

bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op 
grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het 
kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit 
strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en 
herstelwet. 

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid 
als een volle eenheid aangemerkt. 

 
Artikel II 
Hoofdstuk 14 Verkeer en Vervoer van de tarieventabel behorende bij de “Legesverordening”2010 
wordt vervangen door: 
 

HOOFDSTUK 14 VERKEER EN VERVOER 

1.13 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.14.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement  

verkeersregels en verkeerstekens 1990  € 35,95 
1.14.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling  
 voertuigen € 38,40 
1.14.3 tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 22 lid 1 WVGS € 120,00 
1.14.4 tot het verlenging van reeds verkregen ontheffing op grond van  
 artikel 22 lid 1 WVGS € 60,00 
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Paraaf griffier:   

 
 

 
 

 

Artikel III 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking 
2. Ten aanzien van artikel 1 geldt dat deze bepaling terugwerkt tot en met 31 maart 2010. 
3. De datum van ingang van de heffing van artikel 1 is 31 maart 2010. 
4. De datum van ingang van de heffing van artikel 2 is de eerste dag na die van de bekendmaking 
5. Deze verordening wordt aangehaald als: tweede wijziging Legesverordening 2010. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  2010. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.C. Lankman  
 


