
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 11

Onderwerp: Eerste wijziging Legesverordening 2020

Datum: 28 januari 2020

Portefeuillehouder: drs. R.W.J. van Leeuwen

Decosnummer: 1047

Informant: I. Klasen
i.klasen@dalfsen.nl
(0529) 43 89 22

Voorstel:
De eerste wijziging van de Legesverordening 2020 inclusief de wijziging van de tarieventabel 
behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2020 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 wijziging is abusievelijk niet meegenomen in de 
legesverordening 2020.

Argumenten:
De volgende aanpassingen zijn opgenomen in deze wijziging op de Legesverordening 2020: 

- Het huidige tarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het 
verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet van € 
162,20 te verhogen naar € 356,94. 

- Het huidige tarief 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 instellen van € 72,95. 

- Artikel 1.13.1.5 wordt vervangen door: indien met betrekking tot een melding onderzoek naar 
de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief verhoogd met het bedrag van de 
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 

- Artikel 1.13.1.6 wordt vervangen door "indien een begroting als bedoeld in 1.13.1.4. is 
uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde dag na de dag waarop 
de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken" 

- Toevoeging van artikel 1.13.1.7 "indien het betreft werkzaamheden buiten de bebouwde kom, 
voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, en bij een 
kabellengte van 40.000 meter of meer wordt het tarief zoals bedoeld in artikel 1.13.1 verhoogd 
met het bedrag, blijkend uit een ter zake opgestelde begroting door het college van 
burgemeester en wethouders. Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding 
wordt dit bedrag aan de melder meegedeeld." 

Kanttekeningen
Indien de verordening 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 consequenties:
Na deze wijziging van de legesverordening, past de belastingverordening binnen de vastgestelde 
begroting. 

Communicatie:
De verordeningen worden na vaststelling op de gebruikelijke wijze gepubliceerd, via de 
Regelingenbank. 

Vervolg:
De eerste wijziging van de legesverordening 2020 per 1 maart 2020 in te laten gaan, indien 
deze wijziging uiterlijk 29 februari 2020 gepubliceerd is.



                                                                       

Bijlagen:
- Was wordt lijst 1e wijziging legesverordening 2020
- 1e wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van Leges 2020

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. E. van Lente drs. J.H.J. Berends



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2020, nummer 1047;

b e s l u i t :

De eerste wijziging van de Legesverordening 2020 inclusief de wijziging van de tarieventabel 
behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2020 vast te stellen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
24 februari 2020.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


