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De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2012; 

 

gelet op: artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; 

 

besluit vast te stellen de volgende verordening; 

 

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 20 . 

(Eerste wijziging Legesverordening 20 ) 

 

Artikel I 

 

A. Artikel 13, derde lid, vervalt.  

 

B. Titel 2 van de bij de Legesverordening 2012 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt: 

 

1. Onderdeel 2.1.1.3 vervalt. 

 

2. Onderdeel 2.1.1.4 wordt vernummerd tot 2.1.1.3. 

 

3. De onderdelen 2.3.4.8 en 2.3.4.9 vervallen. 

 

4. Toevoegen artikel 1.17.4.8  

 

1.17.4.8  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag  

ter verkrijging van een vergunning  voor het inzamelen van geld of goederen  

(collecteren artikel 5:13 APV)      ご 17,30 

 

5. Toevoegen artikel 1.17.4.9 

 

1.17.4.9  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag  

ter verkrijging van een (doorlopende) vergunning voor het inzamelen  

van geld of goederen welke een keurmerk bezitten van het CBF  ご 69,00. 
 

 

6. Onderdeel 2.3.7 komt te luiden: 

 

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd 

stads- of dorpsgezicht 

 

 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: ご 173,- 

 

7. Hoofdstuk 8 Sloopmelding vervalt. 
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Artikel II 

De bepalingen die ingevolge artikel I, onderdeel B, onder 1, 2, 4 en 5, vervallen of worden 

gewijzigd blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, derde lid, 

bedoelde datum hebben voorgedaan. 

 

Artikel III 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 

2. De datum van ingang van de heffing is de datum waarop het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 

416) in werking treedt. 

3.  In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing  voor  onderdeel B, 

onder 4, van artikel I, 1 januari 2012. 

 

Artikel  

Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Legesverordening 2012 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 september 2012. 

 

 

Steenbergen, 27 september 2012 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer S.C.C.M. Bolten 

 

 


