
TWEEDE WIJZIGING LEGESVERORDENING GEMEENTE WEST BETUWE 2019

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 april 2019, 
nummer 2,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, 
aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de 
Paspoortwet;

besluit

vast te stellen de:

VERORDENING tot tweede wijziging van de “Legesverordening gemeente West Betuwe 
2019”

Artikel I Wijzigingen verordening
Hoofdstuk 18 van Titel 1 van de bij de Legesverordening gemeente West Betuwe 2019 
behorende tarieventabel wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

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

Artikel III
1. Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die 

van de bekendmaking.
2. De in het eerste lid bedoelde datum is tevens de datum van de ingang van de heffing.

Artikel IV
Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening tot tweede wijziging 
legesverordening gemeente West Betuwe 2019”.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 mei 2019, nummer 05,

de griffier,                                  de voorzitter,

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

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

1.18.1.1 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 61,40

1.18.1.2 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen € 112,55

1.18.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen c.q. verlengen (vervangen) van een 
gehandicaptenparkeerkaart ingevolge het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

1.18.2.1 indien daarvoor een medische keuring noodzakelijk is € 162,65

1.18.2.2 indien daarvoor geen medische keuring noodzakelijk is € 58,90


