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Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter
Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi
Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A) en Joris Wachters (CD&V), schepen
Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Francois
Boddaert (SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Jos
Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden
(VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick
(N-VA), Ria Maes (SP.A), Cliff Mostien (Onafhankelijk),
Nicky Cauwenberghs (CD&V), Rita Goossens (N-VA), Tom
De Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V), raadslid
Luc Schroyens, secretaris

Verontschuldigd

Gregory Müsing (N-VA), raadslid

TITEL
Agendapunt : Retributie op het plaatsen van verkeersborden om
parkeerplaatsen voor te behouden: 2017 - 2019
Motivering
Voorgeschiedenis
Reglement van 17/12/2013 waarin geen vervaltermijn was opgenomen voor
het verwerven van de waarborg.
Feiten en context
Op 16/08/2016 heeft het magazijn een lijst bezorgd aan de FD van
verkeersborden die waren uitgeleend, maar nooit werden teruggebracht.
Juridische grond
Artikel 42 van het gemeentedecreet
reglementen vast
Omzendbrief BB 2011/1 van 10/06/2011

De gemeenteraad stelt de
Regelt de retributies

Advies
Om de waarborgen zo actueel mogelijk te houden en tijdig nieuwe borden
aan te kopen wanneer ze niet worden teruggebracht, dient het reglement
aangepast te worden om de waarborgen in te kunnen vorderen na een
bepaalde termijn.
Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente vraagt dat er een retributie op het
gebruik van parkeerborden om parkeerplaatsen voor te behouden, wordt
geheven.

Besluit
20 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen
Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Francois Boddaert
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(SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS
BELANG), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke
Verdick (N-VA), Ria Maes (SP.A), Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky
Cauwenberghs (CD&V), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit (CD&V) en Annick
De Wever (CD&V)
Artikel 1
De gemeenteraad beslist
Het reglement van 17 december 2013 wordt opgeheven en vervangen door
onderstaande reglement.
Retributie op het plaatsen van verkeersborden om parkeerplaatsen voor te
behouden: 2017 - 2019.
Er wordt met ingang van 01.01.2017 en voor een termijn eindigend op 31
december 2019 een retributie geheven op het plaatsen van verkeersborden
om parkeerplaatsen voor te behouden bij verhuizingen, begrafenissen,
huwelijken, het plaatsen van containers en dergelijke.
Artikel 2
De retributie wordt vastgesteld op 30 euro per twee verkeersborden.
Naast deze retributie is ook een waarborg van 75 euro verschuldigd. Deze
waarborg verzekert het terug binnen brengen van de uitgeleende borden.
Indien de borden niet binnen een termijn van 2 maanden na het verstrijken
van de aangevraagde periode werden teruggebracht, wordt de waarborg
als verworven beschouwd en kan de aanvrager deze niet meer terugvragen.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de aanvrager of de begunstigde van de
plaatsing van de verkeersborden.
Artikel 4
De betaling van retributie en de waarborg dient te gebeuren bij het ophalen
van de verkeersborden.
Artikel 5
Zijn vrijgesteld van deze retributie voor de plaatsing van verkeersborden maar
dienen wel de waarborg te betalen:
artistieke,
pedagogische of sociale doeleinden, voor zover de activiteiten gericht zijn op
de
verwezenlijking van hun maatschappelijk doel;
bezighouden;
is op de
schoolactiviteiten;
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-, rommel-, sjacher-, antiekmarkten en dergelijke ter gelegenheid van
deze markten.
Artikel 6
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank
wenden om de retributie in te vorderen.

Artikel 7
Deze beslissing wordt definitief indien geen bezwaren worden ingediend
tijdens het openbaar onderzoek met betrekking tot dit reglement.

Namens de gemeenteraad
(get.) Luc Schroyens
secretaris

(get.) Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend uittreksel

Luc Schroyens
secretaris

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
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