UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 17 december 2013
Aanwezig:

Moyaerts Charly - burgemeester - voorzitter
Lismont Patrick, Wicheler Jan, Princen Annick, Medart Gilbert, Abrahams
Gui - schepenen
Smeers - Vanmeer Krista, Aerts Jos, Scheepers Ingrid, Schiepers Kristof,
Thierie Rita, Houbey Gert, Maleux Anne, Moyaers Geert, Bronckart
Manu, Pollenus Cedric, Vanmolle Pascal, Soers Godelieve, Boonen
Marlies - raadsleden
Houbey Marcel - secretaris

Afwezig:

023

Retributiereglement mbt de aanleg van stoepen.

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet het reglement ‘stoepenplan’ hetwelk voorziet in de mogelijkheid voor onze inwoners
om bij gelegenheid van de aanleg van stoepen langs een straat, op eigen verzoek en tegen
betaling van een billijke tussenkomst, bijkomende verharding op het openbaar domein te laten
aanleggen;
Gelet het verschil tussen het huidige tarief en de kostprijs ten laste van de gemeente voor de
aanleg van stoepen uiteraard groter werd en het derhalve billijk is deze tarieven te
‘indexeren’;
Overwegende dat het openbaar domein in dit geval een meerwaarde bekomt en het derhalve
eveneens billijk is dat de gemeente een deel van de kosten blijft dragen;
Gelet op artikel 170§4 van de Grondwet;
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 de omzendbrief BB2011/01 van 10 juni 2011 van Vlaams 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 14 stemmen voor, 3 tegen en 2 onthoudingen;
Besluit:
Artikel 1.- Ons besluit van 28 augustus 2001 wordt met ingang van 1 januari 2014
opgeheven.
Met ingang van 1 januari 2014 wordt het tarief voor het aanleggen van stoepen op vraag van
en lastens particulieren als volgt vastgesteld:
Aard materialen
Plaatsen betonklinkers
Plaatsen beton boordstenen
Plaatsen asfalt

Eenheid
M²
M
M²

Tarief
€ 35,00
€ 10,00
€ 15,00

Artikel 2.- afschrift van dit besluit voor uitvoering over te maken aan het celhoofd
infrastructuur en aan de financieel beheerder..
Artikel 3.- Huidig retributiereglement zal aan de toezichthoudende overheid overgemaakt
worden.
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