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COLLEGEBESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

Gelet op artikel 160, lid 1, sub e van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen het:

Besluit privaatrechtelijke tarieven 2020

Artikel I: Privaatrechtelijke tarieven

Omschrijving Product Tarief 2019 Tarief 2020

Loon / tractie Uurloon Ruimte OG Beheer € 80,87
Uurloon Ruimte OG Engineering € 80,87
Uurloon Ruimte Team Openbaar Gebied € 80,87
Uurtarief bestelwagens € 77,46 € 79,32

Zwembad Fietskluis zwembad € 1,20 € 1,25

Bestrating Aanleg inrit in eigen beheer € 81,95 € 83,90
Aanleg inrit door aannemer € 434,55 € 445,00

Riolering Woonhuisaansluiting € 1.666,00 € 1.706,00
Bedrijfsaansluiting € 2.380,00 € 2.437,00

Lichtreclame Singel en overige wegen € 418,30 € 428,35
Ringbaan € 569,50 € 583,15

Huwelijksvoltrekking
Champagne voorziening bode € 109,70 € 112,30
toeslag per persoon € 6,30 € 6,35

Faciliteiten Cover voor een paspoort, per cover € 1,45 € 1,50
Cover voor een Nederlandse identiteitskaart
, per cover € 1,75 € 1,80
Cover voor een rijbewijs, per cover € 1,75 € 1,80

Rijwielstalling
Dagkaart € 0,00 € 0,00
Strippenkaart (max. 10 stallingen) € 0,00 € 0,00
Maandkaart € 0,00 € 0,00
Jaarkaart € 0,00 € 0,00
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Artikel II Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel
1. De privaatrechtelijke tarieven 2019, vastgesteld bij collegebesluit van 18 

december 2018, worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid 
genoemde datum met dien verstande dat deze van toepassing blijven op 
overeenkomsten, die voor die tijd gesloten zijn.

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.
3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de 

datum van inwerkingtreding van dit besluit ligt na de in het tweede lid genoemde 
datum, het ingetrokken besluit gelden voor de in de tussenliggende periode 
plaatsvindende feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van in die periode 
plaatsvindt.

4. Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit privaatrechtelijke tarieven 2020”.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

12 november 2019,

de secretaris, de burgemeester,

M.J.M. Meertens A.A.M.M. Heijmans


