UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 23 APRIL 2020
Aanpassing van het retributiereglement van 28.11.2019 op werken uitgevoerd door
stadspersoneel.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de gemeenteraad;
Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Ronald Schuyten: raadslid

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het gemeentepersoneel bepaalde werken uitvoert ten behoeve van derden;
Overwegende dat deze taken van allerlei aard kunnen zijn zoals herstel van schade aan het
stadspatrimonium, bij vordering door politie of brandweer bij ongevallen of in geval van
volksgezondheid en veiligheid;
Overwegende dat het passend is de kosten van deze werken en diensten te recupereren door middel
van een retributie;
Overwegende dat de bepaling dat “in geval van vergoeding voor schade, die werd veroorzaakt door
een derde, de gemeente niet gehouden tot het effectief herstellen van de schade” niet kan worden
beschouwd als een retributie, doch enkel als een boete of sanctie, en dus ook niet thuishoort in een
retributiereglement; dat een retributie enkel een kostendekkend karakter en nooit een sanctionerend
karakter kan hebben; dat de bepaling bijgevolg dient geschrapt te worden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
In het retributiereglement van 28.11.2019 op werken uitgevoerd door stadspersoneel wordt
in artikel 3 bij de bijkomende bepalingen de volgende zin geschrapt: “In geval van
vergoeding voor schade, die werd veroorzaakt door een derde, is de gemeente niet
gehouden tot het effectief herstellen van de schade.”

Art. 2.

De gecoördineerde versie van het retributiereglement op werken uitgevoerd door
stadspersoneel, die als bijlage bij deze beslissing is gevoegd, wordt gepubliceerd op de
website van de gemeente.

de algemeen directeur
Eva Poelemans

Namens de gemeenteraad,
de voorzitter van de gemeenteraad
Marleen Van Meeuwen

de algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift,
de voorzitter van de gemeenteraad

Eva Poelemans

bij delegatie
Manu Claes
burgemeester

