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Zitting van 8 december 2020
Informatie en Burger - Toerisme

Tarieven toeristische publicaties - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick Lismont, burgemeester; de heer Jan Wicheler, eerste schepen; mevrouw Ingrid
Scheepers, tweede schepen; mevrouw Rita Thierie, derde schepen; mevrouw Annick Princen,
voorzitter bijzonder comité; mevrouw Kim Peters, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad verleende in zitting van 10 december 2019 een delegatie aan het college inzake het
vaststellen van retributietarieven, o.a. voor de verkoop van toeristische folders, brochures, kaarten, ...
en dit onder volgende voorwaarden en rekening houdend met:
 de noodzaak tot het verdelen van toeristische folders, brochures, ... voor de promotie van de
gemeente;
 het bepalen van een billijk tarief, rekening houdend met de reële kosten en een beperkte
winstmarge (25%) op de kostprijs van het product;
 op aangeleverde, te betalen folders en brochures van andere gemeenten of instanties, wordt
een winstmarge van 25% toegepast, tenzij anders is opgelegd door de externe instantie (bv.
Toerisme Limburg).
Argumentatie
In uitvoering van deze delegatie en rekening met de wijzigingen sedert het vorige besluit van 17
december 2019 worden de tarieven van de toeristische publicaties opnieuw aan het college
voorgelegd. Sommige publicaties worden niet meer verkocht en er zijn ondertussen nieuwe
bijgekomen.
Juridische grond
Artikel 170 §4 van de Grondwet.
De bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41.
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.
De omzendbrief KBABB 2019/2 van 15 februari 2019 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding met gecoördineerde onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit.
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De financiële toestand van de gemeente.

Besluit
Artikel 1
Het college stelt volgende tarieven voor de verkoop van toeristische boeken, folders, brochures,
kaarten, ... vast:
Tarief
Boek Katarakt
€ 20
Boek van Steps
€ 25
Boek Gingelom mijn Dorp
€ 25
Boek Gingelom + deelgemeente
€9
Gingelom in oude prentkaarten
€ 17
Fietsroutenetwerkkaart
€ 9,50
Ruiterkaart
€6
Gedichtenboek gebalde gezondheid
€ 10
Cicindria wandelroute
gratis
Trudofietsroute
€4
Mountainbikeparcours
€ 10
Kapelletjespad
€ 2,5
Boek + kaart Kapelletjespad
€ 20
Routeplanner/Knooppunter
€ 10
Verborgen moois wandelingen
€ 1,50
Toeren door Haspengouw - auto- en motorkaart € 3
Fietsen door het rijke verleden
€3
Fietsen tussen bloesems en fruit
€3
Greenspots Haspengouw € 15
landschapswandelingen (box)
Ontdek Limburg wandelbox
€ 14,50
Fietsnetwerk Vlaams-Brabant
€7
Trudo Wandelgids
€5
Haspengouw streek-GR
€8

Artikel 2
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur
bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen
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Algemeen directeur
Kim Peters

Burgemeester
Patrick Lismont
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