UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 19 DECEMBER 2013
Provincie
West-Vlaanderen

Aanwezig :

Dirk Foulon, voorzitter
Ward Vergote, burgemeester;
Edouard Gillis, Pol Verhelle, Mia Wyffels, Geert Vanthuyne
Daisy Decoene, Bart De Koning, schepenen;
Rita Leenknecht, Hendrik Bekaert,
Thomas Manhout, Jürgen Deceuninck, Sherley Beernaert,
Noël Verbrugghe, Andries Sioen, Johan Paret, Nessim Ben Driss,
Marnik Vanackere, Nicolas Verlinde, Goedele Vandenbussche,
Sofie Beernaert, raadsleden;

Gemeente
MOORSLEDE
Kristof Vander Stichele, gemeentesecretaris.
__________________________________________________________________________________________
08. Retributie betreffende prestaties aan derden door gemeentelijke diensten Moorslede – goedkeuring.
De Raad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2013 houdende goedkeuring van een retributie
betreffende prestaties aan derden door gemeentelijke diensten Moorslede;
Overwegende dat voor prestaties, verricht door de gemeentelijke diensten of door een aangestelde, in opdracht
van de gemeente, een retributie zal aangerekend worden;
Overwegende dat voor materialen, verkocht door de gemeente, een vergoeding wordt gevraagd;
Overwegende dat bedrijven, handelszaken en restaurants conform het KB van 01.02.1991 bewegwijzering
kunnen aanvragen die door de gemeente geplaatst wordt;
Overwegende dat het gaat om prestaties die rechtstreeks ten goede komen aan een individuele burger of een
bedrijf;
Gelet op art 42 en 43 van de gemeentedecreet;
Gelet op de bemerking van raadslid Andries Sioen dat dit opnieuw een belastingverhoging is;
Na beraadslaging :

stemden voor

: 12 raadsleden

:

stemden tegen

: 8 raadsleden

:

onthoudingen

: / raadsleden

Ward Vergote, Ward Gillis, Pol Verhelle,
Mia Wyffels, Geert Vanthuyne, Daisy Decoene,
Dirk Foulon, Johan Paret, Nessim Ben Driss,
Nicolas Verlinde, Goedele Vandenbussche,
Sofie Beernaert
Rita Leenknecht, Hendrik Bekaert,
Thomas Manhout, Jürgen Deceuninck,
Sherley Beernaert, Noël Verbrugghe,
Andries Sioen, Marnik Vanackere

BESLUIT :
Art. 1. - Vanaf 01 januari 2014 wordt een retributie geheven voor volgende interventies en prestaties uitgevoerd door
de gemeentelijke diensten of aangestelde van de gemeente:
1. leveren van kasseien, eigendom van de gemeente;
2. aanpassen van opritten, gelegen op het openbaar domein, naar private woning of woningen toe;
3. leveren van oude boordstenen in arduin;

4.

5.
6.
7.
8.

aanleg of heraanleg van klinkerverhardingen gelegen op het openbaar domein, rondom bedrijven in
ambachtelijke zone, met uitsluiting van de in- en uitrit van het bedrijf over een maximale lengte van 10
meter;
plaatsing van bewegwijzering naar bedrijven, handelszaken en restaurants conform het KB van
01.02.1991;
plaatsing van een verkeersspiegel voor een private uitrit;
reinigen wegdek, fietspad, voetpad ingevolge vervuiling veroorzaakt door particulier of bedrijf, niet
vallend onder het retributiereglement tussenkomsten gemeentelijke brandweer;
herstel schade aan openbaar domein waarvan de persoon die de schade heeft berokkend gekend is;

Art. 2. - Het bedrag van deze retributie wordt ten laste gelegd van de personen of instellingen die erom verzoeken of
die de schade hebben berokkend
Art. 3. - Voor wat betreft art 1, punt 2 worden de werken uitgevoerd bij aanleg of heraanleg van het voetpad,
aansluitend bij de openbare weg. Wanneer er geen voetpad aanwezig is langsheen de openbare weg, beslist
het college over het tijdstip van aanleg of heraanleg. Voor wat betreft art 1, punt 4, 5 en 6 worden de werken
uitgevoerd na overleg met de aanvrager.
Art. 4. - Het bedrag van deze retributie wordt als volgt vastgesteld :
1. kasseien : 0,25 € per stuk, zelf af te halen op het gemeentedepot
2. aanleg of heraanleg van opritten : 30 €/m²
3. verkoop oude boordstenen in arduin, zelf af te halen op het gemeentedepot : 10 €/lm
4. aanleg of heraanleg voetpaden in ambachtelijke zone : 30 €/m²
5. plaatsing van bewegwijzering: effectieve kostprijs bord en paal, vermeerderd met een forfait van 60 euro
voor plaatsing
6. plaatsing van een verkeersspiegel voor een private uitrit: effectieve kostprijs spiegel en paal,
vermeerderd met een forfait van 60 euro voor plaatsing
7. reinigen wegdek, fietspad, voetpad ten gevolge van vervuiling veroorzaakt door particulier of
bedrijf : 90 €/uur
8. herstel schade openbaar domein: effectieve kostprijs materialen vermeerderd met
35,00 €/arbeidsuur/arbeider
Art. 5. - Volgende werken/leveringen zijn vrijgesteld van retributie :
- leveren van houthakseling.
Art. 6. - Per geleverde prestatie wordt een onkostennota door de gemeentelijke diensten opgemaakt en overgemaakt
aan de rekendienst.
Art. 7. - Dit reglement wordt bekend gemaakt door middel van aanplakking.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
De Gemeentesecretaris,
get. K. Vander Stichele.

De Voorzitter,
get. D. Foulon.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT.

De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter,

