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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 september 2020
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Frans Wymeersch, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid 
(sp.a); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, 
raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); 
mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); 
de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan 
Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, 
raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid 
(CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid 
(CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); 
mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); 
mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer 
Johan Verhulst, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); mevrouw 
Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang)

4 2020_GR_00299 Retributies: wijziging van het reglement op de retributie op het 
gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden 
door de gemeentelijke instellingen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
In zitting van 19 december 2019 heeft de gemeenteraad de hernieuwing van het reglement op 
de retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen, goedgekeurd. Uit de praktijk is gebleken dat een aantal wijzigingen 
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van het reglement noodzakelijk zijn.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijziging van het retributiereglement goed te keuren.

Juridische grond
Grondwet, artikelen 41, 162 en 170 § 4.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 § 3.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019, houdende goedkeuring van de hernieuwing 
van het reglement op de retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, 
aangeboden door de gemeentelijke instellingen, met latere wijzigingen.

Argumentatie
In zitting van 19 december 2019 heeft de gemeenteraad het reglement op de retributie op het 
gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke 
instellingen, goedgekeurd. 

De wijzigingen aan het reglement die nu voor goedkeuring worden voorgelegd, zijn:
- het voorzien van tarieven voor de aanlevering van snoeihout door en de verkoop van compost 
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de stad deelgenoot is; het is immers 
noodzakelijk gebleken voor hen tarieven te voorzien;
- wijziging van de omschrijving van het aanbod in de polyvalente zaal De Klavers. Het gebruik 
voor voorstellingen van podiumkunsten, waarbij gebruik wordt gemaak van de aanwezige 
techniek, wordt beperkt tot specifieke groepen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 37 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V en sp.a) en 1 onthouding 
(PVDA)

Artikel 1
met ingang van 1 oktober 2020, de wijziging van het reglement op de retributie op het gebruik 
van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, goed 
te keuren.
Een exemplaar van het gecoördineerde reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Bijlagen
Retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen
Retributie diensten, infrastructuur, materieel 26062020-25092020 beperkte versie
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 

 


