Raadsbesluit
Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 5858-2017
Onderwerp:

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2017;
gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken Financiën en Vastgoed, d.d. 29
maart 2017 om de tarieventabel van de Legesverordening 2017 te wijzigen en het voorstel
als hamerstuk/bespreekstuk te behandelen;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet, artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h,
216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b;

Besluit
1. De Raad besluit vast te stellen de eerste wijziging van de Legesverordening 2017
(hoofdstuk 12), zoals hieronder is aangegeven:
Artikel I
Aan hoofdstuk 12 toevoegen onderstaande bepaling:
Artikel 1.12.4 uit de legesverordening, gaat dan als volgt luiden:
1.12.4

Het tarief genoemd onder 1.12.1 en 1.12.2 wordt
vermeerderd met een bedrag per strekkende meter
over de totaal bemeten sleuflengte, voor zover
buiten de bebouwde kom gelegen. Dit bedrag is als
volgt opgebouwd:
a.

tot 2.500 m1, per strekkende meter
sleuflengte

b.

vanaf 2.500 m1 wordt een begroting
opgesteld van de kosten voor de te voeren
procedure. Deze kosten worden inclusief
onderbouwing, voorafgaand aan de
aanvraagbehandeling, schriftelijk
medegedeeld aan de aanvrager. Indien een
begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag
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.

€ 1,26

Artikel II
De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten
die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing hebben voorgedaan.

Artikel III

Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum
van ingang van de heffing.
2. De datum van ingang van heffing is 1 juni 2017.

Artikel IV

Citeertitel

1. Deze verordening kan worden aangehaald als: eerste wijziging Legesverordening 2017.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 20 april 2017.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening

