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UITTREKSEL UIT HET REGISTER

VAN DE GEM EENTERAADSZITTINGEN
Openbare zitting van 16 december 2013

Aanwezig:
Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosita
MEIRESONNE, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER,
Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann
EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris

;

Algemene financiering
RETRIBUTIE OP HET PARKEREN

-

WIJZIGING

De gemeenteraad,
Gelet op zijn besluit van 2l februari 2011 waarbij het thans geldende retributiereglement op het
parkeren vastgesteld werd, zoals gewijzigd bijzijn besluit van 16 september 2013;
Overwegende dat naar aanleiding van dit wijzigingsbesluit door het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur in het kader van het bestuurlijk toezicht door de Vlaamse Overheid, een schrijven gericht werd
aan het college van burgemeester en schepenen dd" 16 oktober 2013, waarin met aandrang
voorgesteld wordt om de toale administratieve kosten voor de verschillende stappen in de
invorderingsprocedure bij wanbetaling, meer in verhouding met de niet betaalde retributie te brengen;
Gelet terzake op artikel 14 van het retributiereglement waarbij deze invorderingsprocedure
beschreven wordt en de retributietarieven hiervoor vastgesteld werden;
Overwegende dat het voorwerp van de bemerkingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betrekking hebben op de aanrekening van de administratieve kosten in de tweede en derde stap van
de invorderingsprocedure, te weten :
- tweede stap: gewoon herinneringsschrijven waarvoor € 14 administratieve kosten worden
aangerekend aan de niet-betaler;
- derde stap: aangetekend herinneringsschrijven waarvoor € 29 administratieve kosten worden
aangerekend aan de niet-betaler;
Overwegende evenwel dat na bevraging bij het parkeerbeheerbedrijf Vinci Park de € 29
administratieve kosten die in de derde stap aangerekend worden, het gecumuleerd bedrag vormen
van de kosten van de eerste stap (gratis), de tweede stap (€ 14) en de derde stap waarvoor € 15
aangerekend wordt;
Overwegende dat de huidige redactie van het artikel 14 van het retributiereglement tot verwarring leidt
en dat mits een duidelijker formulering van de aangerekende administratieve kosten, het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur kan instemmen met deze kosten;

Gelet op de wet van22 februari 1965, waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op
de motorvoertuigen in te voeren ;

Vervolg zitting gemeenteraad dd" 16 december 2013

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het Algemeen reglement op de Politie van het
Wegverkeer;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart2OO4 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248lol en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT:

Art.

I

:

Artikel 14 van zijn besluit van 21 februari 201 t houdende het vaststellen van het retributiereglement
op het parkeren, gewijzigd bij besluit van 16 september 20'13, wordt vervangen door volgende tekst:
De retributie moeten binnen de tien dagen worden betaald door overschrijving van het verschuldigde
bedrag op de rekening aangeduid op de retributiebon.
Bij gebrek aan betaling zal de retributie op de volgende wijze ingevorderd worden:
- eersfe stap: gewoon herinneringsschrijven waarvoor geen administratieve kosten worden
aangerekend aan de niet-betaler ;
- tweede stap: gewoon herinneringsschrijven waarvoor € 14 administratieve kosten worden

-

aangerekend aan de niet-betaler ;

derde stap: aangetekend herinneringsschrijven waarvoor

€

15 administratieve kosten

worden aangerekend aan de niet-betaler;

vierde stap: dagvaarding voor het vredegerecht waarbij de wetteliike kosten worden

aangerekend.

Op aanvraag van de niet-betaler is het eveneens mogelijk om tussen de tweede en derde stap
zijn/haar dossrer te komen verdedigen voor een gemeentelijke parkeercommr,ssie (zitting één maal per
maand).
Die parkeercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de concessionaris parkeerbeleid.

Art.2

:

De voormelde wijziging zal ingaan op 01 januari 2014

Art.3

:

Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur,
afdeling Oost-Vlaanderen, dit in het kader van het bestuurlijk toezicht door de Vlaamse Overheid.
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(art.126 van de Nieuwe Gemeentewet)

