UITTREKSEL UIT HET REGISTER
VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN
Openbare zitting van 23 maart 2015

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;

WIJZIGING REGLEMENT AANPASSING VOETPADEN EN AANLEG OPRITTEN – VASTSTELLEN
RETRIBUTIEBEDRAGEN
De Gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 april 1999 inzake aanpassing van voetpaden en aanleg
van opritten op het grondgebied van de stad, waarbij de kosten ten laste vallen van zij die er baat bij
hebben en waarbij dit in de meeste gevallen de aanpalende eigenaar is;
Gelet op het raadsbesluit van 18 november 2013 waarbij de raad instemde met de uitvoering van de
overheidsopdracht “onderhoud stadswegen een beperkte ingrepen aan rioleringen en huisaansluitingen”,
waarbij het betreffende bijzonder bestek werd goedgekeurd en waarbij gekozen werd voor de beperkte
offerteaanvraag als gunningswijze;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd° 28 januari 2014 waarbij
voornoemde overheidsopdracht werd gegund aan aannemingsbedrijf Cochuyt-De Smet bvba,
Krommewege 39, 9990 Maldegem, hierna genoemd: de onderhoudsaannemer van de stad;
Gelet op de huidige werkwijze voor aanpassingen aan het openbaar domein, waarbij de door de
onderhoudsaannemer van de stad geraamde kosten voor akkoord voorgelegd worden aan de aanvrager
van de werken en in voorkomend geval door de stad aan deze doorgefactureerd worden;
Gelet op de nota van Benjamin Verstringe, technisch deskundige grondgebiedzaken, en Filip De Pau,
stadsarchitect, voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 februari
2015 waarbij een voorstel tot wijziging van het huidige reglement wordt voorgesteld;
Overwegende dat in voornoemde nota voorgesteld wordt om de aanvrager van de werken aan
voetpaden/opritten een forfaitair bedrag van € 50 per m² aan te rekenen en € 34 per lopende meter voor
het aanpassen van de boordsteen;
Overwegende dat die eenheidsprijzen afkomstig zijn uit het huidige onderhoudsbestek en dat bijkomende
kosten zoals bijvoorbeeld putdeksels of uitgebreide signalisatie ten laste zullen vallen van de stad;
Gelet op het voordeel van dergelijke transparante werkwijze, waardoor de aanvrager sneller zal
instemmen met de aanpassing/aanleg van voetpad en/of oprit, dat de werken kwalitatief zullen worden
uitgevoerd door de onderhoudsaannemer van de stad, en dat de verschillende keuzes in
bestratingsmateriaal beperkt kunnen worden omwille van de uniformiteit;
Gelet op het gunstige advies van de financieel beheerder;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;

…/…

vervolg zitting gemeenteraad 23 maart 2015
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 bet reffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gew ijzigd bij decreet van 28 mei 2010;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van het Agent schap voor Binnenlands Bestuur van 10 juni 2011
betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De raad stemt in met het voorstel tot wijziging van het gestemde reglement dd° 19 april 1999 inzake de
aanpassing van voetpaden en de aanleg van opritten op het grondgebied van de stad.
Aan dit reglement wordt een artikel 2 toegevoegd, luidend als volgt:
“Artikel 2
Bij wijze van retributie zal de aanvrager van werken aan voetpadden en/of opritten een forfaitair
bedrag van € 50 per vierkante meter aan te passen of aan te leggen voetpad of oprit en € 34 per
lopende meter voor de aanpassing van de boordsteen aangerekend worden.
Alle eventueel bijkomende kosten hiervoor blijven ten laste van de stad.

Artikel 2
De wijziging van het reglement gaat in op 01 april 2015 of uiterlijk de 5e dag na de dag van de afkondiging
zo deze na deze datum valt.
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