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Willebroek Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Zitting van dinsdag 31 maart 2O2O

Aanwezig : Eddy lvloens, voorzitter.

Eddy Bevers, burgemeester.

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Carine Praet,
Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrechí Sblangê CluVdts, VéroniqÏre
De Wever, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hllde Van
Dyck, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, raadSleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, MaaÍke Bradt, Ilse Lenvain, Bavo
Anciaux, schepenen

. Dirk Blommaert, algemeen directeur
;

Verontschuldigd: Anita Moens, Thierry Serrien, Daniel De
Maeyer, Nelleke Van de Ven, raadsleden.

Murat Oner, schepen,

4 Retributiereglementvoor ÍndivÍdueel bezoiaÍga
personenvervoer - vergunning bestuurderspas en machtÍgring
standplaatótaxi

Motlverlng

Voorgeqchledenlg

In de gemeenteraad van 17 december 2019 zijn de belasting- en retributiereglementen voor de
periode van 1 januari 2O2O tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Feiten en context
De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op
31 december 20t9. Er worden nieuwe belasting. en retributiereglementen vastgesteld voor de
aanslagjaren 2020 tot en met 2025. I

De regelgeving omtrent de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder werd per ingang vanaf 1 januari 2020 gewijzigd, naar de regelgeving omtrent het

'' individueel bezoldigd personenvervoer. Hiervoor dient een nieuw retributiereglement goedgekeurd
te worden. 

:

De financiële dienst stelt voor om het retributiereglement voor individueel bezoldigd
personenvervoer - vergunning - bestuurderspas en machtiging standplaatstaxi voor de periode
beginnend 1 april 2020 en eindigend 31 december 2025 goed te keuren.

luridische grond
- Het Decreetover het lokaal bestuurvan 22 december20t7, artikel40 53 en 4I, L4oizoals

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van 22 december 2OI7 over het lokaal bestuur, trtiat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;

- De Grondwet, artikel I7O 84;
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l-let decreet van 29 maart 2019 betreffende het indlvidueel.bezoldigd personenvervoer;
- Het besluit van de Vlaamse Regering van I november 2019 betreffende de

exploitatievoorwaarden voor hèt indlvidueel bezoldigd personenvewoer;
,,- Gemeeintelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging

voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg;
- Belasting op voertuigenverhuur met bestuurder van 17 december 2019;

De omzendbrief KB/ABB ZOI9/2 van 15 februari 2019 betreffende de coórdinatie van de
onderrichtlngen over de gemeentefiscaliteit.

Advlezen - atgumenten

De financiële dienst stelt voor het retrlbutlereglement goed te keuren voor een periode met ingang
van 1 april 2020 en eindigend op 31 december 2025'

Het college heeft het retributiereglement goèdgekeurd in het college van 13 maaft 2020, voor een
per:iode met ingang van 1 april 2020 en eindigend op 31 december 2025.

Besluit:

Voor de fractie sp.a onthouden zichr Georges Me€us, Marc De Laet' Griet
Reyntiens, Serkan Bózyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer' Jeroen Van Santvoort

Voor de fractie N-VA stemmen voor:.Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Carlne Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrêcht, Solange Gluydts, Luc Splessens'
Ronald Somers, IlSe Lenvaln

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid I onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor tie fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Geft Boey, Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie broen onthouden zich: Anthony Vanoverschelde

Arttkel 1:
De gemeenteraad keuft het retributiereglement voor individueel bezoldigd personenvervoer -
vergunning - bestuurderqpas en machtigÍng standplaatstaxi goed voor een periode met ingang van
1 april 2020 en eindigénd op 31 december 2025.

Artiket 2:
Indien er gedurende het openbaar onderzoek geen bezvyaren worden ingediend, is deze retributle
definitief en wordt deze aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

Ha

get, Eddy Moens
Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel :

donderdag 30 april 2020
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tekening medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester d.d. 22 januari 2019
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