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:

017

Retributiereglement voor het hakselen van hout aan huis en voor het gebruik van
een gemeentelijke aanhangwagen voor het afvoeren van gehakseld hout.

De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het aangewezen is de aanvoer van snoeihout op het sorteerpark te beperken
en het tevens billijk is een redelijke vergoeding aan te rekenen voor het gebruik van een
gemeentelijke aanhangwagen voor het afvoeren van het gehakseld snoeihout aan huis naar het
sorteerpark of elders;
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 11 stemmen voor, 6 neen stemmen en 2 onthouding;
BESLUIT
Artikel 1 – Ons besluit van 27 februari 2007 wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven.
Vanaf 1 januari 2014 wordt het tarief voor het hakselen van snoeihout aan huis en indien
gewenst voor het gebruik van een aanhangwagen voor het vervoer van dit snoeihout
vastgesteld als volgt :
- voor het hakselen aan huis: GRATIS
- voor het gebruik van een aanhangwagen voor de afvoer van het snoeihout: 28 EUR
Artikel 2 – De betaling dient voorafgaand aan het gebruik te gebeuren. De financieel
beheerder wordt belast met het innen van de gebruiksgelden.

Artikel 3 - Huidig tariefreglement zal aan de toezichthoudende overheid overgemaakt
worden.
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