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17 december 2014 Tarieven lokale heffingen voor 2015 

 

 

De raad van de gemeente Renkum; 

gezien het voorstel d.d. 25 november 2014 

 

Gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en 

onderdeel b, van de Gemeentewet; 

 

Besluit 

 

Tot vast te stellen de volgende verordening: 

 

Verordening tot 2e wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 

 

Artikel I 

 

A. Hoofdstuk 3 van titel 1 artikel 1.3.1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende 

tarieventabel wordt vervangen door: 

 

1.3.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 38,45 

 

B. Hoofdstuk 9 van titel 1 artikel 1.9.2 van de bij de Legesverordening 2014 behorende 

tarieventabel wordt vervangen door: 

 

1.9  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  

1.9.2  tot het verkrijgen van een internationale attestatie de vita zijn € 12,70 

 

C. Hoofdstuk 19 van titel 1 artikel 1.19.3 van de bij de Legesverordening 2014 behorende 

tarieventabel wordt vervangen door: 

 

1.19.3.2 vermeerderd voor een medische indicatie  *) €   71,35 

 *) is prijspeil 2015 door de organisatie die deze medische keuringen 

uitvoert. Het te betalen bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en in januari 

gepubliceerd.  

 

D. Hoofdstuk 3 van titel 2 artikel 2.3.3.2 van de bij de Legesverordening 2014 behorende 

tarieventabel wordt vervangen door: 

 

2.3.3.2.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking): €    423,00 

2.3.3.2.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse kleien afwijking), voor zover het 

functiewijzigingen naar wonen betreft (zoals genoemd in artikel 4, lid 9 

van bijlage II van het Bor), een minimum bedrag van,  

tenzij vooraf aan de aanvrager de door de gemeente te maken kosten 

voor het plan kenbaar zijn gemaakt, en beide partijen overeen zijn 

gekomen dat deze kosten 100% voor rekening van aanvrager zijn; 

€ 1.260,00 
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Artikel II  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de bekendmaking. 

 

Artikel III  

Deze verordening wordt aangehaald als 2e wijziging van de Legesverordening 2014. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2014. 

 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

 

mr. J.I.M. le Comte drs. J.P. Gebben 

 


