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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 3-04-2012 

Onderwerp:  Verordening tot 1e wijziging van 

de  Legesverordening 2012 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr.; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 23 april 2012; 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; 

 

                    besluit vast te stellen de volgende verordening: 

 

Verordening tot 1
e
 wijziging van de Legesverordening 2012 

 

Artikel I 

Titel 2 van de bij de Legesverordening 2012 behorende Tarieventabel wordt gewijzigd als volgt: 

 

1. Regel  2.3.7 komt te luiden: 

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht.  

2. Regel  2.3.1.1. komt te luiden : 

2.3.7.1.1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een 

bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit 

is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 268,40. 

3. Hoofdstuk 9 Sloopmelding, art. 2.9 vervalt 

 

Artikel II 

De bepalingen die ingevolge artikel I, aanhef en onder 1, 2 en 3 vervallen of worden gewijzigd, blijven 

van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, bedoelde datum hebben 

voorgedaan. 

 

Artikel III 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum waarop het Bouwbesluit 2012 (Stb. 

2011, 416) in werking treedt. Indien deze verordening niet bekendgemaakt is op de dag voorafgaand aan 

deze datum, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking 

van deze verordening. 
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2. De datum van ingang van de heffing is de datum waarop het Bouwbesluit 2012 ( Stb. 2011, 416 ) in 

werking treedt. 

 

Artikel IV 

Deze verordening wordt aangehaald als: 1e wijziging Legesverordening 2012. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 14 mei 2012, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M.Driessen - Janssen 

 


