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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting
Vrije Tijd - Vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en vaststellen van de
voorwaarden.
Bevoegdheid

r

Het decreet over het lokaal bestuur van ZZ.I2.ZOI7 artikel 4L,14".

Wetten en Reglementen

o
r
r

grondwet artikel 173.
Het decreet van 22.!2.2017 over het lokaal bestuur artikel 4!, L4"
De omzendbrief KB/ABB/20L9/2 betrefÍende de gemeentefiscaliteit
De

.

Verantwoording

o
o
o

Binnen de gemeentelijke dienstverlening worden regelmatig activiteiten georganiseerd,
publicaties opgemaakt, ... waaryoor een vergoeding wordt gevraagd. Het is aan de gemeenteraad
om deze retributies vast te stellen.
De gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen de machtiging geven tot het
heffen van deze retributies. Hiervoor moet de gemeenteraad beslissen over het kader en de
bijzondere voorwaarden van de retributie.
Het vaststellen van het tarief (binnen vastgestelde grenzen) en de wijze van inning kunnen aan
het college worden gedelegeerd: op die manier kan op een vlottere manier worden ingespeeld
op veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld vaststellen van de prijs van toegangstickets,

a

consumpties, folders, ...). Het college is bovendien gehouden aan een vergoeding die in redelijke
verhouding staat tot de kostprijs van de verleende dienst.
De machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het heffen van retributies liep
tot en met 3L.12.2019. Het is aangewezen het college van burgemeester en schepenen deze
machtiging opnieuw te geven, teneinde een vlottere werking en administratie te garanderen.

Stemmen
Stemresultaat

ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, DieterVercauter, Evert Geldhof, Lieve Goethals,
1.3

Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout)
8 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,

DimitriVan Vooren)
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, AxlVan Boven)
BESTUIT

Artikell
Met ingang van24.04.2020 tot en met 31.12.2025 geeft de gemeenteraad aan het college van
burgemeester en schepenen een delegatie tot het heffen van retributies in volgende
aa

ngelegenheden:

i.)

2l
3)

4l

Manifestaties/organisaties deel uitmakende van het vrijetijdsaanbod van de gemeente
(jeugd, sport, cultuur, evenementen, toerisme, bibliotheek, internationale samenwerking,
lokale economie, ...)
Uitlenen van gemeentelijk materiaal (huur + borg)
Tarieven van publicaties, toeristische artikelen, boekenverkoop bibliotheek e'd.
Tarieven voor verkoop van dranken en spijzen naar aanleiding van manifestaties/organisaties
zoals bepaald onder Punt 1)

5)

Tarieven voor verkoop van technisch materiaal (strooizout, kasseien, e.d.)

De tarieven dienen redelijk en in verhouding

tot de dienstverlening te zijn en mogen het maximum

van € 250,00 niet overschrijden.

Art.2
Het college kan verminderingen/vrijstellingen voorzien bij de vaststelling van retributietarieven in de
materies vermeld in art. L 1) en 2), op voorwaarde dat zij gebaseerd zijn op volgende objectief
vastste lba re criteria

1)

Zl
3)
4)

:

Aantal deelnemers per gezin
Sociale criteria, in zoverre deze objectief meetbaar zijn (bvb. inkomen, schuldbemiddeling,
budgetbeheer, verhoogde tegemoetkoming, leefloon, ...)
Criteria in functie van een bepaalde doelgroep
Al dan niet inwoner zijn van de gemeente

?

5) Gemeentelijke adviesraden,

lidmaatschap van een erkende gemeentelijke adviesraad,
feestcommissies, scholen in de gemeente, gemeentelijke diensten of organisaties in
samenwerkingsverba nden met het gemeentebestuur.

Andere gemeentebesturen, andere overheden, overheidsinstellingen en daarmee
gelijkgestelde instellingen - op basis van wederkerigheid.
De vermindering mag voor punt 1)

t.e.m. punt 4) onder dit artikel nooit meer bedragen dan 25%.
Vrijstellingen kunnen enkel voorzien worden voor punt 5) onder dit artikel.

Art.3
De inning van de retributies kan zowel contant als giraal gebeuren in functie van de mogelijkheden

Art.4
Bij weigering of nalatigheid om de retributie te betalen, geschiedt de invordering volgens de regels

van de burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte. Voor het niet-betwiste gedeelte van de
niet-fiscale vorderingen geschiedt de invordering overeenkomstig artikel I77,2" van het decreet van
22.t2.2O17 over het lokaal bestuur.

Art. 5
Het gemeenteraadsbesluit zal, overeenkomstig artikel 286, paragraaf L, L" en paragraaf 3 en artikel
287 van het decreet van 22.L2.2017 over het lokaal bestuur, bekendgemaakt worden op de
webtoepassing van de gemeente.

Art.6
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet van 22.72.2017 over het lokaal bestuur zal de
toezichthoudende overheid in kennis gesteld worden van de bekendmaking van dit besluit op de
webtoepassing van de gemeente.
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