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De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 april 2010;
gehoord het advies van de commissie ALGEMENE ZAKEN en CONTROL van 19 mei 2010;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening tot tweede wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges
(Tweede wijziging Legesverordening 2010)

Artikel I
Artikel 5 wordt vervangen door:
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze
verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel
bepaalde.
2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een
projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het
tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor
het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing,
vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het
project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals
bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.
3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel II
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking
en werkt terug tot en met 31 maart 2010.
2. De datum van ingang van de heffing is 31 maart 2010.
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Tweede wijziging Legesverordening 2010.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten
d.d. 1 juni 2010.
De raad voornoemd,
de griffier,
ir. C.W.J.B. Verborg

de burgemeester,
ir. J. Beenakker
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