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Amendement inzake het voorstel Legesverordening ingediend door de 
fractie CDA  

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 
 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021, nr. 69 om de 

Legesverordening 2022 vast te stellen; 

 

constaterende dat: 

• lokale stichtingen/verenigingen op het gebied van sport en cultuur en lokale onder-

nemingsverenigingen een grote bijdrage leveren aan het woonplezier in Deurne door 

het organiseren van diverse grotere en kleinere evenementen; 

• deze grotere en kleinere evenementen veel inzet van vrijwilligers vraagt; 

• de kosten voor het organiseren van deze grotere en kleinere evenementen stijgen en 

het steeds lastiger wordt voldoende financiële middelen hiervoor bij elkaar te krijgen; 

 

overwegende dat: 

• door corona vele evenementen de afgelopen jaren niet hebben kunnen plaatsvinden en 

we het belangrijk voor Deurne vinden dat deze evenementen weer het levenslicht gaan 

zien nu de coronaregels langzaam stap voor stap worden versoepeld; 

• door blijvende noodzakelijke maatregelen vanwege corona meer taken voor 

evenementen geregeld moeten worden en hiermee ook meer kosten zijn gemoeid; 

• we waardering willen uitspreken voor al dit vrijwilligerswerk die het wonen in Deurne 

aantrekkelijk maakt maar ook zorgt voor cohesie in dorpen en wijken; 

• door het verlagen van de leges voor de lokale organisatoren een bijdrage leveren aan 

het motiveren om deze mooie grotere en kleinere evenementen te blijven organiseren; 

 
BESLUIT 

 

De Legesverordening 2022 als volgt gewijzigd vast te stellen: 

1. artikel 3.5.3.1 in de Legesverordening 2022 (nr. 69i) in de bijlage tarieventabel 

onder titel 3 Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 5 onder Doorberekening leges, te 

verwijderen.   

2. aan artikel 4 van de Legesverordening 2022 (nr. 69i) de volgende passage toe te 

voegen: 

i. het in behandeling nemen van een aanvraag door een lokale stichting/vereniging 

op het gebied van sport en cultuur, voor de onder 3.5.1 en 3.5.2 genoemde leges.  

3. in de Legesverordening 2022 (nr. 69i) de bijlage tarieventabel onder titel 3 Europese 

dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 5 onder Doorberekening leges artikel 3.5.3.2. als volgt 

te wijzigen:  

• Artikel 3.5.3.2 Indien de aanvraag wordt ingediend door een lokale ondernemers/ 

vereniging: 25% doorberekening van de onder 3.5.1 en 3.5.2 bedoelde leges. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 november 2021. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

(R.J.C.M. Rutten) (G.T. Buter) 


