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Verordening op de heffing en de 
invordering van leges 2020
De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 februari 2020, nummer 1047;

overwegende dat een aantal Leges niet correct in de Legesverordening 2020 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;

b e s l u i t :

vast te stellen de “1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 
2020”

1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van 
leges 2020
Artikel I 
In de tarieventabel wordt Hoofdstuk 1.13 als volgt gewijzigd:
Hoofdstuk 13 Telecommunicatie
1.13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene 
Verordening Ondergrondse Infrastructuur.

€  356,94

1.13.2 t/m 1.13.3 
ongewijzigd
1.13.4 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.

€    72,95

1.13.5 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.

1.13.6 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.

1.13.7 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.

Artikel II  Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;
2. Deze verordening kan worden aangehaald als "1e wijziging Legesverordening 2020".

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


