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Opmerkingen m.b.t. de regeling 
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Gemeentewet, artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel b 
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De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 februari 2010, nummer 27; 
 
gelet op artikel 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet ; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: “1

e
 wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en 

de invordering van leges 2010” (1
e
 wijziging Legesverordening 2010) 

 
Artikel 1  
Artikel 2.3.4.11 wordt vervangen door 
 
2.3.4.11 Indien een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd in het kader van een 

bestemmingsplanherziening/-wijziging/-ontheffing, dan wel een aanvraag om bouwvergunning 
wordt het onder 2.3.4.10 bedoelde tarief verhoogd met de werkelijke kosten door een externe 
adviseur aan de gemeente in rekening gebracht. Voorafgaande aan de opdrachtverstrekking 
wordt hiervan aan betrokkenen een begroting overlegd. De aanvraag wordt in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 
Artikel 2 Inwerkingtreding 
1. Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag, na die van de 

bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010. 
3. Deze verordening wordt aangehaald als “de 1

e
 wijziging Legesverordening 2010”. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 april 2010. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.C. Lankman  
 


