Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Zitting van dinsdag 05 februari 2019
Aanwezig:
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester
Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet, Joost Kerkhove: Schepenen
Jules Godefroid, Xavier Wyckhuyse, Bart Kindt, Henri Destoop, Guy Van den Eynde, Charka Dewaele, Marc Vercruysse,
Kathleen Ravelingien, Geert Deroose, Inge Vandevelde, Tom Demunter, Nancy Vandenabeele, Kim Deplancke,
Michiel Vandewalle, An Vanheusden, Margot Desmet, Elise Deprez, Sophie Demeulenaere, Jan De Graeve, Sven Goethals,
Maxim Laporte, Marijke Vanlauwe, Patrick Desmet, Hilde Malfait, Patrick Balcaen: Raadsleden
Guido De Langhe: Algemeen directeur
Verontschuldigd/Afwezig:
38.

Voorwerp: Openbare zitting: goedkeuren aanpassen retributiereglement 'werken voor derden'

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013, waarbij een retributiereglement op werken voor
derden werd aangenomen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 waarbij dit reglement werd aangepast met
betrekking tot de kostprijs bij aanpassingen aan bestaande verhardingen nav verkregen bouwvergunningen;
Overwegende dat in dit reglement nog geen retributie wordt geheven op uitvoering van werken voor derden
voor het leveren en plaatsen van grasbetontegels;
Gelet op de financiële toestand van de stad ;
Overwegende dat het nog steeds billijk is dat de door de stad gedane werken op aanvraag van derden
vergoed worden;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 29 januari 2019;
Gelet op de uitslag van de stemming:
voor:
33
tegen:
0
onthoudingen:
0

Besluit :
Art. 1 : Met ingang van 1 maart 2019 en voor onbepaalde termijn wordt een retributie geheven op de
uitvoering van werken voor derden door de stedelijke technische diensten of door een door de stad
aangestelde aannemer.
Art. 2. Het uitvoeren van de werken is afhankelijk van een aanvraag door de belanghebbende en heeft
betrekking op vergunde toestanden op het privaat perceel. De aanvraag wordt gericht aan het
college van burgemeester en schepenen en omvat een omstandige opgave van de gewenste werken.

Art. 3 : Het college geeft onverwijld aan de belanghebbende kennis van het gevolg aan zijn aanvraag. De
goedkeuringsbeslissing wordt vergezeld van een invorderingsstaat waarbij de kosten van het werk,
overeenkomstig de tarieven van art. 4 en art. 5 worden aangerekend.
Art. 4 : • De terug te betalen kosten voor het aanleggen van nieuwe riolen en watergreppels bedragen :
 75,00 EUR per meter voor de nieuw aan te leggen riolen
 30,00 EUR per meter voor de nieuw aan te leggen watergreppels
 35,00 EUR/m² voor het aanleggen van voetpaden en boordstenen
De maximum breedte van het voetpad dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling
van het bedrag van de terugvordering, kan slechts berekend worden op een voetpadbreedte van
2 meter.
 35,00 EUR per meter voor het zakken van boordstenen
 75,00 EUR per meter voor inbuizingen van baangrachten voor de aanleg van een eerste oprit
 750,00 EUR/kopmuur bij overwelvingen
 115,00 EUR/m² voor het leveren en plaatsen van grachtelementen
 75,00 EUR/m² voor aanpassingswerken aan bestaande verhardingen die gewijzigd dienen te
worden in functie van aanpassingswerken aan het privaat domein.
 35,00 EUR/m² voor het leveren en plaatsen van grasbetontegels
 Alle kosten waarvoor in het reglement geen tarief wordt vastgesteld, worden aangerekend aan
de kostprijs, inclusief alle lasten en belastingen die aan de stad worden aangerekend
Art. 5 : In de industriezones wordt het tarief, bepaald in art. 4,1 verhoogd met 6,00 EUR per 10 cm
overschrijding van de opgegeven diameter van de buizen voorzien in het T.R.P. en voor zover dit
aanvaard wordt door het college van burgemeester en schepenen of wordt de werkelijke kostprijs
aangerekend van de buis met een diameter die groter is dan de diameter van de buizen voorzien in
het T.R.P.
Art. 6 : De kosten van de werken worden verhaald op de aanvrager.
De kosten van de werken moeten betaald worden voor de aanvang van de werken, en uiterlijk binnen
de 15 dagen na de datum van de invorderingsstaat.
Bij gebreke van betaling binnen die periode wordt de goedkeuring ab initio als niet bestaande
geacht.
Art. 7 : Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 en volgende van het Decreet
Lokaal Bestuur.
Art. 8: Het oude retributiereglement dd. 19 december 2016 wordt op 28 februari 2019 opgeheven.
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