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Onderwerp
Legesverordening 2019

Beslispunten
1. De “Legesverordening gemeente Geldermalsen 2019”, met bijbehorende 

tarieventabel en andere bijlagen, geldend te verklaren voor het gehele grondgebied 
van de gemeente West Betuwe; 

2. De citeertitel in artikel 14 van de onder 1 genoemde verordening te wijzigen in 
“Legesverordening gemeente West Betuwe 2019”;

3. De tarieventabel behorende bij de “Legesverordening gemeente West Betuwe 2019” 
aan te passen, zoals aangegeven in het bijgevoegde conceptbesluit.

4. De “Legesverordening gemeente Neerijnen 2019” en de “Legesverordening 
gemeente Lingewaal 2019” vervallen te verklaren.

Inleiding
In december 2018 is door de afzonderlijke gemeenteraden van de voormalige 
gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal de legesverordening vastgesteld. In 
gezamenlijkheid met de regiogemeenten is de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuren (hierna : AVOI) opgesteld. Binnen West Betuwe i.o. is de werkgroep 
Fysiek Domein op de hoogte gehouden van de voortgang. De AVOI wordt op 15 januari 
2019 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van West Betuwe. Hierdoor is er 
behoefte ontstaan aan een wijziging van de tarieventabel behorende bij de 
legesverordening. Om dit te kunnen bewerkstelligen, dient eerst één van de 
legesverordeningen te worden aangewezen als de legesverordening West Betuwe.

Besluitgeschiedenis
N.v.t.

Beoogd effect
Het geldend verklaren van de Legesverordening gemeente Geldermalsen 2019 voor het 
gehele grondgebied van de gemeente West Betuwe en het op juiste wijze heffen van 
leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit.

Argumenten
1.1 De vaststelling van de AVOI maakt wijziging legestabel nodig.
In artikel 4, eerste lid van de AVOI is opgenomen “Het is verboden zonder, of in afwijking 
van, een voorafgaand door het college verleend instemmingsbesluit omtrent de plaats, 
het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden, kabels en/of leidingen in 
of op de openbare gronden aan te leggen in stand te houden of op te ruimen.” Voor het 
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in behandeling nemen van de aanvraag voor een instemmingsbesluit als bedoeld in dit 
artikel, mag de gemeente leges heffen. In aansluiting bij het opstellen van de AVOI, zijn 
ook tarieven berekend die moeten worden opgenomen in de legesverordening. Omdat 
de AVOI wordt vastgesteld per 15 januari 2019, dient per deze datum ook de 
tarieventabel leges te worden gewijzigd.

1.2 Het betreft een technische keuze zonder gevolgen.
Ter wijziging van de legesverordening door de gemeenteraad van West Betuwe, dient 
één van de legesverordeningen van de voormalig gemeenten Geldermalsen, Neerijnen 
of Lingewaal van overeenkomstige toepassing te worden verklaard als de “Verordening 
op de heffing en de invordering van leges gemeente West Betuwe 2019”. Omdat de 
tarieven door de raden van de drie hiervoor genoemde voormalige gemeenten 
gelijkluidend zijn vastgesteld, doet niet ter zake welke legesverordening van 
overeenkomstige toepassing wordt verklaard.

Kanttekeningen
In de huidige tarieventabellen behorende bij de legesverordeningen is een hoofdstuk 
opgenomen waarin tarieven zijn opgenomen voor het in behandeling nemen van een 
melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze 
van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de 
Telecommunicatiewet. Met de vaststelling van de AVOI dekt dit artikel niet meer de 
lading, waardoor gemeente West Betuwe legesinkomsten mis kan lopen

Duurzaamheid
-

Financiën
-

Uitvoering
-

Planning
-

Evaluatie
-

Communicatie
De vastgestelde verordening op de voorgeschreven wijze bekend te maken. De 
betreffende verordening op te nemen in de gemeentelijke verordeningenmap. De 
burgers en bedrijven door middel van de gemeentelijke voorlichtingskolom op de hoogte 
te brengen van de bekendmaking.

Tabel risicoparagraaf

Risico Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
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omschrijving gel
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van West Betuwe

De secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van de Stuurgroep West Betuwe van 18 december,  

besluit:

1. de “Legesverordening gemeente Geldermalsen 2019”, met bijbehorende 
tarieventabel en andere bijlagen, geldend te verklaren voor het gehele grondgebied 
van de gemeente West Betuwe; 

2. de “Legesverordening gemeente Geldermalsen 2019” als volgt te wijzigen:
a. in artikel 14 (citeertitel) worden de woorden “gemeente Geldermalsen” 

vervangen door “gemeente West Betuwe”;
b. hoofdstuk 17 van Titel 1 van de bij de verordening behorende tarieventabel 

wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

3. de “Legesverordening gemeente Neerijnen 2019” en de “Legesverordening 
gemeente Lingewaal 2019” vervallen te verklaren;

4. te bepalen dat de bepalingen die ingevolge dit besluit worden gewijzigd, van 
toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in onder 5 genoemde 
datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan;

5. de datum van ingang van de heffing is 15 januari 2019;
6. dit besluit treedt in werking de dag na die van de bekendmaking;
7. dit besluit wordt aangehaald als eerste wijziging Legesverordening gemeente West 

Betuwe 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
Van 15 januari 2019, nummer 36

de griffier,                                  de voorzitter,
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