
 
 

  
Afdeling Openbare Orde en Regelgeving/Team belastingen 

Gemeentestukken: 2012-156 

  

 
De raad van de gemeente Ridderkerk; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, 
nummer 156; 
 
gelet op artikel 216 van de Gemeentewet; 
 
 

b e s l u i t : 
vast te stellen de  
 
 
                          Verordening tot 2e wijziging van de Tarieventabel Leges 2012 
 
Artikel 1 
 
I. De artikelen in Titel 1 Algemene dienstverlening worden als volgt gewijzigd: 
 
(1) Hoofdstuk 11 Standplaatsen 
De artikelen 1.11.2.1 en 1.11.2.2 worden als volgt gewijzigd: 
 “artikel 5.3.2 …” wordt vervangen door “ artikel 5:18…” 
 
(2) Hoofdstuk 15 Telecommunicatie 
Artikel 1.15.1 wordt als volgt gewijzigd: 
 “…artikel 2.1.4.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening …” wordt vervangen door “…artikel 
2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening …” 
 
(3) Hoofdstuk 17 Diversen 
Artikel 1.17.1.1 wordt als volgt gewijzigd: 
 “artikel 5.3.1 …” wordt vervangen door “ artikel 5:13…” 
 
 
II. De artikelen in Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / 
omgevingsvergunning worden als volgt gewijzigd: 
 
(1) Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 
 
(1.1) Artikel 2.3.8 wordt als volgt gewijzigd: 
“…artikel 2.1.4.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening …” wordt vervangen door “…artikel 
2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening …” 
 
(1.2) Artikel 2.3.10 wordt als volgt gewijzigd: 
“…artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening …” wordt vervangen door “…artikel 4:11 
van de Algemene Plaatselijke Verordening …” 
 
(1.3) De artikelen 2.3.10.A.1 en 2.3.10.A.2 komen te vervallen.  
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(1.4) Artikel 2.3.11 wordt als volgt gewijzigd: 
“…artikel 4.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening …” wordt vervangen door “…artikel 4:13 
van de Algemene Plaatselijke Verordening …” 
 
III. De artikelen in Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn worden als 
volgt gewijzigd: 
 
(1) Hoofdstuk 1 Horeca 
(1.1) Artikel 3.2.1 wordt gewijzigd in Artikel 3.1.4 en verder: 
“…artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening …” wordt vervangen door “…artikel 
2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening …” 
(1.2) Artikel 3.2.2 wordt gewijzigd in Artikel 3.1.5 
(1.3) Artikel 3.2.3 wordt gewijzigd in Artikel 3.1.6 en verder: 
“…artikel 2.3.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening …” wordt vervangen door “…artikel 
2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening …” 
 
(2) Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 
(2.1) Artikel 3.2.1 wordt als volgt gewijzigd: 
“…artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening …” wordt vervangen door “…artikel 2:25 
van de Algemene Plaatselijke Verordening …” 
 
 
Artikel 2 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.  
2. De datum van de heffing is 1 januari 2012.  
 
 
Ridderkerk, 29 maart 2012 
De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 
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