Raadsbesluit nr. 18

Betreft: wijziging Tarieventabel, horend bij de Legesverordening 2012

De raad van de gemeente Tynaarlo;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 juni 2012;
gelet op artikel 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:
Vast te stellen:
de verordening tot wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012,
door in Titel 1, Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 16, Telecommunicatie op te nemen.
Hoofdstuk 16 Telecommunicatie
1.16.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in
verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en
wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste
lid, van de Telecommunicatiewet
1.16.1.1
Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen,
alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden
plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter
sleuf verhoogd met
1.16.1.2
Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke,
voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met
1.16.1.3
Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de
kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het
in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde
kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester
en wethouders is opgesteld.
1.16.2
Indien een begroting als bedoeld in 1.16.1.3 is uitgebracht, wordt een
melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop
de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor
deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie.
Vries, 3 juli 2012
De raad voornoemd,

F. A. van Zuilen,

voorzitter

N. Uilkema,

plv. griffier
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