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Verordening tot tweede wijziging van de Legesverordening 2014
Geldende tekst
regelingnummer: 2505
Raadsbesluit van 4 maart 2014, houdende vaststelling van verordening tot tweede wijziging van de
verordening op de heffing en invordering van leges 2014.
gezien het advies het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 februari 2014;
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;
besluiten vast te stellen de volgende verordening:
Verordening tot tweed e wijziging van de Legesverordening 2014
( Tweede wijziging Legesverordening 2014)

Gemeenteblad van Almelo
Artikel I
In Hoofdstuk 18 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel wordt 1.18.3
vervangen door:
1.18.3

in afwijking van het bepaalde in artikel 1.18.1 is het tarief voor een ontheffing om langer te mogen
parkeren in een blauwe zone
-voor bezoekers voor maximaal 24 uur (zogeheten bezoekersregeling)

€ 0,70

-voor een eerste ontheffing van bewoners in de blauwe zone per jaar

€ 0,00

-voor een tweede ontheffing van diezelfde bewoner per jaar

€ 0,00

-voor een eerste ontheffing van ondernemers in de blauwe zone per jaar

€ 0,00

-voor een tweede ontheffing van diezelfde ondernemer per jaar

€ 0,00

Artikel II
De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben
voorgedaan.

Artikel III
1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van
ingang van de heffing.
De datum van ingang van de heffing is 5 maart 2014

Artikel IV
Deze verordening wordt aangehaald als: tweede wijziging Legesverordening 2014.
Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van 4 maart 2014,
de griffier, de burgemeester,
drs. C.M. Steenbergen J.H.M. Hermans-Vloedbeld
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