
Aan
de gemeenteraad

Datum 14 maart 2023 
Zaaknummer 2023-0036729

Betreft Vaststellen tweede wijziging Legesverordening 2023

Vergadering van 
Portefeuillehouder:  Peter Heijkoop
Begrotingsprogramma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht
Kernteam/Opgave: Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control
Auteur: Anita van de Wijngaard
E-mail: aj.vande.wijngaard@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Japke Geertsma
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit
de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023, 
tweede wijziging vast te stellen.

Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college bereidt dit raadsvoorstel voor ten behoeve van vaststelling ervan door de raad.

Wat is het doel?
Met deze wijziging actualiseren we de Legesverordening 2023 door te verwijzen naar de juiste 
uitgever van de taxatieboekjes zoals benoemd in de verordening.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
In artikel 11 lid 3 van de Legesverordening 2023 staat een referentie opgenomen naar de 
taxatieboekjes zoals genoemd in onderdeel 2.1.1.5 van de bij de Legesverordening 2023 horende 
tarieventabel. In het onderdeel wordt geduid welke taxatieboekjes daadwerkelijk gebruikt worden. 
Inmiddels worden per 1 januari de taxatieboekjes 2023 van Bouwkosten.nl BV gebruikt. De 
wijzigingsverordening voorziet in het wijzigen van onderdeel 2.1.1.5 met verwijzing naar de juiste 
taxatieboekjes.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Niet van toepassing.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
• Vaststelling gewijzigde Financiële Verordening (negende wijziging) op 12 oktober 2021 in 

verband met opstellen Nota Lokale heffingen 2021.

• Vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van leges 2022 op 8 
november 2022.

• Vaststelling van de eerste wijziging van de Legesverordening op 20 december 2022 door 
het college, zie RIB in raad van 7 februari 2023.

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR  DORDRECHT

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/12-oktober/14:00/Vaststellen-Nota-Lokale-Heffingen-9e-wijziging-Financiele-Verordening-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2022/8-november/14:00/Vaststellen-Verordening-op-de-heffing-en-invordering-van-leges-2023-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2022/8-november/14:00/Vaststellen-Verordening-op-de-heffing-en-invordering-van-leges-2023-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2023/7-februari/14:00/Raadsinformatiebrief-over-Vaststellen-eerste-wijziging-van-de-Legesverordening-2023-Raadsinformatiebrief
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Hoe wordt dit betaald?
Er zijn geen uitgaven of inkomsten gemoeid met dit voorstel.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na vaststelling van de wijzigingsverordening door uw raad vindt de bekendmaking plaats op de bij 
de gemeente gebruikelijke wijze in het elektronisch gemeenteblad.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 maart 2023  inzake 
Vaststellen tweede wijziging Legesverordening 2023;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;;

b e s l u i t :

de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023, 
tweede wijziging vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van
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