Uittreksel uit het register
van de beraadslagingen van
de gemeenteraad
ZITTING VAN 18 DECEMBER 2014
Aanwezig: Rega Romain - voorzitter
Pirard Kristof - burgemeester
Dumont Henri, Leus Jan, Houbar Sonia, Volont Carina - schepenen
Leenaers Marcel - voorzitter van het OCMW-schepen
Kindermans Gerald, Dawans Freddy, Geuten Julien, Schroyen Benny,
Henry Christiane, Vanandroye Charly, Vandermeer Romain, Schalenbourg
Luc, Pirlotte Heidi, Matheï Laurent, Smolders Mieke, Smets Nadia,
Machiels Brigitte - raadsleden
Quenis Linda - secretaris wnd

Aanpassing retributiereglement met betrekking tot de inzet van
personeel en materieel bij ambtshalve uitvoering van opdrachten
lastens particulieren
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet het ondermeer in uitvoering van de algemene politieverordening
en de politieverordening op het onderhoud van gronden gelegen langs
de openbare weg de inzet van gemeentepersoneel en -machines nodig
kan zijn voor de ambtshalve uitvoering van opdrachten;
Overwegende dat het noodzakelijk is hiervoor het tarief vast te stellen,
rekening houdend met het gemiddelde uurloon van de personeelsleden
van de UTD en de kostprijs in de afschrijving en het gebruik van
machines;
Overwegende dat de inzet van deze middelen tot het strikte minimum
beperkt dient te worden;
Gelet op de artikelen 42§3 en 253§1,3° van het gemeentedecreet van 15
juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17
februari 2012;
Gelet op de omzendbrief BB2011/01 van 10 juni 2011 van de Vlaamse
minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en Vlaamse Rand houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Op de voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:

Artikel 1. Ons besluit van 2 juni 2008 wordt met ingang van 1 januari
2015 aangepast.
Met ingang van 1 januari 2015 wordt het uurtarief voor inzet van
personeelsleden of van de zwaardere voertuigen en machines voor de
uitvoering van ambtshalve opdrachten als volgt vastgesteld:
Inzet
Personeelslid
Lichte vrachtwagen of bestelwagen
Graafmachine
Tractor/borstel/hakselaar
Zoutstrooier

Uurtarief
€ 22,50
€ 27,50
€ 40,00
€ 35,00
€ 40,00

Artikel 2. Afschrift van dit besluit voor uitvoering over te maken aan de
financieel beheerder.
Artikel 3. Huidig retributiereglement zal aan de toezichthoudende
overheid overgemaakt worden.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
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