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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
van 13 augustus 2019;

gelet op artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en 
onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen in de openbare vergadering van 25 september 2019 de

Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 
2019

Artikel I Artikel 8 legesverordening 2019 luidt met ingang van 1 oktober 2019:

Artikel 8 tijdstip verschuldigdheid en termijn van betaling

1. De leges dienen gelijktijdig met de aanvraag voldaan te worden, met dien 
verstande dat:

2. Indien de leges eerst achteraf kunnen worden vastgesteld, het verschuldigde bedrag 
voldaan dient te worden bij de afgifte van het gevraagde dienst, bij de verstrekking 
van de gevraagde inlichtingen of bij de mededeling omtrent het resultaat van het 
onderzoek.
Voor zover betreft de aanvraag of afgifte van de vergunningen, waarvoor het bedrag 
van de leges berekend wordt in verhouding tot een begroting van kosten, binnen twee 
weken na dagtekening van het aan de aanvrager ter zake gezonden bericht omtrent het 
vast gestelde bedrag van de begroting.

3. De leges verschuldigd op basis van artikel 19.3.1.1.15 (leges bouwactiviteit betreft 
alleen een duurzaam energieproject) dienen uiterlijk twee jaren na dagtekening van de 
legesnota te worden voldaan.

4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde 
termijnen.

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

1. De "Legesverordening 2019", vastgesteld door de raad der gemeente Weert in de 
openbare vergadering van 19 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in 
het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op 
belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019.
3. Deze verordening wordt aangehaald als "Wijzigingsverordening leges 2019".
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2019,

de griffier,                                           de voorzitter,

M. Wolfs                                              A.A.M.M. Heymans


