UITTREKSEL UIT HET REGISTER
VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN
Openbare zitting van 22 september 2014

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;
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN MATERIALEN, NUTSVOORZIENINGEN EN
PRESTATIES PERSONEEL N.A.V. EVENEMENTEN EN INNEMINGEN OPENBARE WEG – WIJZIGING
De gemeenteraad,
Gelet op zijn besluit van 15 april 2013 waarbij het retributiereglement op prestaties van personeel en
verhuur van materiaal n.a.v. evenementen, zoals vastgesteld in zitting van 27 december 2001 en
gewijzigd of aangevuld in de zittingen van 28 oktober 2002, 13 september 2004, 23 oktober 2006, 17
januari 2011, 21 maart 2011 en 12 december 2011 geactualiseerd en hernieuwd vastgesteld werd;
Gelet op zijn besluit van heden waarbij het retributiereglement op het afleveren van vuil- en afvalzakken
en composteerrecipiënten aangepast werd;
Overwegende dat beide retributiereglementen evident op elkaar afgestemd moeten zijn;
Overwegende dat om die reden de retributie voor het gebruik van rolcontainers en afvaleilandjes met
bijhorende grote blauwe P.M.D. en grote gele evenementenzak moet aangepast worden in artikel 4 van
onderhavig reglement;
Gelet op artikel 170§4 van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepen ;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1:
In artikel 4 van het actuele retributiereglement voor gebruik van materialen, nutsvoorzieningen en
prestaties personeel n.a.v. evenementen en innemingen openbare weg, wordt de retributie voor het
gebruik van rolcontainers en afvaleilandjes met bijhorende grote blauwe P.M.D. en grote gele
evenementenzak vastgesteld als volgt:

…/…

Categorie
Materiaal

0A

0B

1

2

3

Andere
Rolcontainer blauw met PMDevenementenzak van 240 l. inbegrepen
Rolcontainer zwart voor restafval met gele
evenementenzak van 240 l. inbegrepen
Afvaleilandje met rolcontainer blauw (met
blauwe PMD-evenementenzak van 240 l.
inbegrepen) & rolcontainer zwart voor
restafval, (met gele evenementenzak van
240 l. voor restafval inbegrepen)

€ 6,00

€ 10,00

€ 6,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 20,00

Artikel 2:
Voormelde aanpassing gaat in vanaf 01 oktober 2014 of uiterlijk de dag van de afkondiging zo deze na
deze datum valt.

Namens de raad :
De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN

De voorzitter,
get. Odette VAN HAMME
Voor eensluidend uittreksel
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

