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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 

Aanwezig :  Aelvoet Carlos, Voorzitter ; 
 Vander Meeren Luc, Burgemeester ; 
 Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem Maarten,
 Schepenen ; 
 Vervaeck Marnix, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Merhaeghe Pascal, 
 Cnudde Frank, De Cordier Koen, Cousaert Yves, Speleers Piet, Van Cauwenberghe 
 Olivier en Desloovere Koen, Raadsleden ; 
 Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. – Schepen, aanwezig met raadgevende stem ; 
 Van Houtte Kateleen, Gemeentesecretaris. 

_________________________________________________________________________________ 

DAGORDE : Algemene financiering. Gemeentebelastingen. Retributie op de afgifte van een 
toegangsbadge voor het gemeentelijk containerpark. Aanslagjaren 2016, 2017, 
2018 en 2019. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd ; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling van het 
huishoudelijk reglement op het gemeentelijk containerpark, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 
april 2014; 

Gelet in het bijzonder op artikel 3 § 8 van bovenvermeld raadsbesluit van 19 december 2013, 
waarin is bepaald dat KMO’s en zelfstandige ondernemers, door de gemeente erkende en gekende 
verenigingen, scholen, eigenaars en/of gebruikers van 2

de
 verblijven en bouwers/verbouwers een toe-

gangsbadge voor het containerpark kunnen aankopen bij de gemeentelijke milieudienst; 

Overwegend dat één of meerdere toegangsbadges kunnen aangekocht worden; 

Dat het aangewezen is om de kostprijs voor een toegangsbadge voor het gemeentelijk contai-
nerpark vast te leggen in een afzonderlijk retributiereglement; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de omzendbrief BB-2011/1 dd. 10 juni 2011 van het Agentschap voor Binnenlands Be-
stuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen, Financiën en Personeel, houdende de coördinatie van 
de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit ; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 43, § 2, 15° (bevoegdheid), artikel 252 
en volgende (toezicht) en de artikelen 186 en 187 (bekendmaking) ; 

Gelet op het voorstel om de retributie op de afgifte van een toegangsbadge voor het gemeente-
lijk containerpark te heffen voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019, zodat het einde van de hef-
fingstermijn samenvalt met het einde van het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente; 

Gelet op de besprekingen in de raad ; 
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BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. Voor de aanslagjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een 
retributie gevorderd op de afgifte van toegangsbadges voor het gemeentelijk containerpark. 

Art. 2. De retributie bedraagt 10,00 euro per toegangsbadge en wordt in één maal betaald. 

Art. 3. De invorderingsstaten worden maandelijks door het college van burgemeester en schepenen 
opgemaakt.  De gemeenteontvanger wordt gelast met de invordering van de retributie.  
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning van het betwiste gedeelte desnoods ge-
schieden overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtspleging.  
Het niet betwiste gedeelte zal zo nodig ingevorderd worden overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 94 van het gemeentedecreet. 

Art. 4. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkomstig 
art. 186 van het gemeentedecreet. 

Art. 5. Overeenkomstig art. 187 van het gemeentedecreet wordt deze bekendmaking met de datum 
ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art. 6. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor Binnen-
lands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse regering 
houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toe-
zicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid. 

Namens de Gemeenteraad, 

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
get. Van Houtte Kateleen. get. Aelvoet Carlos. 

Voor eensluidend afschrift, 

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 

Van Houtte Kateleen. Aelvoet Carlos. 

 


