
 

raadsbesluit 
 
 

 
Agendanummer:  

Afdeling: Administratie en Beheer 

 
 

 
De raad van de gemeente Dinkelland; 

 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 april 2014; 

 

gelet op de Gemeentewet 
 

Besluit 
 

vast te stellen de volgende verordening: 

 
Verordening tot tweede wijziging van de Legesverordening 2014  

(Tweede wijziging Legesverordening 2014) 
 

Artikel I 
Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand wordt als volgt gewijzigd: 

1.  Onderdeel 1.1.1 tot en met 1.1.4.2 komt (ter vervanging van 1.1.1 tot en met 1.1.1.11.1) als 

volgt te luiden: 
1.1.1  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van 

een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in 

een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een 

andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:   

1.1.1.1 in het “Gemeentehuis” te Denekamp op:   

1.1.1.1.1  maandag en dinsdag van 10.00 tot 21.00 uur  ..........................................  € 475,-- 

1.1.1.1.2 woensdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 21.00 uur  ......................  € 475,--  

1.1.1.2 in “Voormalig gemeentehuis te Weerselo” op:   

1.1.1.2.1 maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur ................................  € 475,-- 

1.1.1.3 in overige locaties in de gemeente op:   

1.1.1.3.1 maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur ................................  € 375,-- 

1.1.4 budgethuwelijk in het “Gemeentehuis” te Denekamp   

1.1.4.1 maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur .............................  € 200,-- 

1.1.4.2 vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur .................................................................  € 200,-- 

 
2.  Het tarief van onderdeel 1.1.2 wordt gewijzigd in € 375,-- 

3.  Het volgende onderdeel wordt toegevoegd:  

   1.1.8 Het tarief bedraagt voor het tussentijds wijzigen van een reservering voor een datum of   
tijdstip van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd 

partnerschap in een huwelijk € 47,50. 
 

Artikel II 

De bepalingen die ingevolge artikel I vervallen of worden gewijzigd blijven van toepassing op de be-
lastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing 

hebben voorgedaan. 
 

Artikel III 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking 
van deze verordening. 

 

Ontw: MME, coll: 
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2. De datum van ingang van de heffing is 1 mei 2014. 

 

 Artikel IV 
Deze verordening wordt aangehaald als: Tweede wijziging Legesverordening 2014 

 
 

 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad van 22 april 2014. 
De griffier, De voorzitter, 

 

 
 

Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 


