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Voorgesteld raadsbesluit
Vast te stellen van de Legesverordening 2022
Samenvatting van het voorstel
De raad stelt jaarlijks de Legesverordening met bijbehorende tarieventabel en de nieuwe tarieven voor het
komende jaar vast.
Aanleiding voor het voorstel
De raad heeft in zijn vergadering van 9 november 2021 de gemeentebegroting 2022 vastgesteld en daarmee
ook de opbrengsten van de diverse gemeentelijke belastingen. Als bijlage bij dit voorstel treft u de
legesverordening aan en een overzicht van de verschillen ten opzichte van voorgaande jaren.
Beoogd resultaat van het voorstel
Op grond van wet- en regelgeving worden bij de tarieven voor de leges zoveel mogelijk kostendekkende
tarieven nagestreefd.
Argumentatie
Op grond van wet- en regelgeving worden bij de tarieven voor de leges zoveel mogelijk kostendekkende
tarieven nagestreefd. Daarnaast kunnen andere ontwikkelingen aanleiding zijn voor aanpassingen c.q.
vernieuwing van de legesverordening, zo zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving, jurisprudentie
(rechtspraak), beleid, nieuwe inzichten en/of nieuwe tarieven verwerkt in de legesverordening. Leges worden
geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. De
legestarieven mogen niet meer dan kostendekkend zijn en de opbrengsten zijn niet vrij besteedbaar.
De grootste aanpassingen zijn:
1. verlenging van de groene leges (onderdeel 2.5.4);
2. Vervanging van de Drank- en Horecawet door de Alcoholwet;
3. Aanpassing van de tarieven voor rijbewijzen, paspoorten ed..
Deze, en andere aanpassingen, zijn inzichtelijk gemaakt in de apart bijgevoegde tarieventabel.
Externe communicatie
De vastgestelde legesverordening wordt bekend gemaakt in het elektronisch uitgegeven gemeenteblad van
Dinkelland. De integrale versie van de verordening wordt daarnaast op www.overheid.nl geplaatst.
Financiele paragraaf
In de begroting 2022 is rekening gehouden met de opbrengsten op basis van de hiervoor geadviseerde
tariefsaanpassingen.
Uitvoering
De legesverordening 2022 treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
Evaluatie
nvt
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
De verordeningen zijn inhoudelijk zo veel mogelijk geharmoniseerd.
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2021, nr. A;
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 14 december 2021;
gelet op artikel 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 van de Legesverordening 2022
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 december 2021
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De voorzitter,

