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Zitting van dinsdag 17 december 2O19

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter

Eddy Bevers, burgemeester

Georges Mêeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bàvo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

Verontschuldigd : Thierry Serrien, raadslid

35 28. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET TER BESCHIKKING
STELLEN VAN (FEEST)MATERIAAL

Aanleiding

De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025.

J u ri d i sche g rond, toepassel ij ke regelgevi ng

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 20t7, artikel 40 $3 en 41, L4o; zoals
gewijzigd door het Decreetvan 18 mei 2018 houdende wijziging van art.41 van het
Decreet van22 december 2OL7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
De Grondwet, artikel l7O 94;
Gelet op noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16 december
20t4;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

De gemeente stelt op verzoek van de belanghebbende(n) (feest)materiaal ter beschikking. De
bevolking van de gemeente Willebroek draagt de volledige last van de aanschaffing en verplaatsing
van dit materiaal, derhalve past het dat de belanghebbende(n) deze kosten vergoedt.

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie

Financiële weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
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Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Ieroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moêns, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt
Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
ArflKel I': HeÍÍrngstermun - DerastDaar Íert

Met ingang van l januari2O2O voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt door de
gemeente op het ter beschikking stellen van (feest)materiaal een retributie geheven.

Artikel 2: Tarieven

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt

Per dag en per stuk, met een minimumbedrag van 15,00 euro

Vlaggen
Palen
Podium
Stoelen
Kleine tafels
Grote tafels
Party tafels
Tentoonstel I i ngspanelen
Sokkels
Spreekgestoelte
Zweedse bank
Nadarhekken
Kieskoffer
Spots
Bedrading (spots)
Doeken
Spoelbak

3,10 euro per vlag
3,10 euro per paal
6,50 euro (per element 1,20 op 2 meter)
0,30 euro per stoel
0,60 euro per tafel
1,25 euro per tafel
1,25 euro per tafel
1,25 euro per paneel
1,25 per sokkel
6,50 euro
1,25 per bank
0,50 per naderhek
6,50 euro per koffer
1,25 euro per spot
12,50 euro
1,25 euro per doek
12,50 euro

Voor het vervoer wordt 50,00 euro aangerekend per rit.

Artikel 3: Retributieplichtige

Deze retributie valt ten laste van de aanvrager

Artikel 4: Verhoging

De in artikel 2 vermelde tarieven worden met 50 o/o verhoogd voor aanvragers die niet woonachtig
of gevestigd zijn in Willebroek.
Indien het (feest)materiaal buiten het grondgebied van de gemeente wordt gebruikt, worden de
tarieven vermeld in artikel 2 verhoogd met 100 o/o Voor aanvragers uit Willebroek en met 2OO o/o

voor aanvragers die niet woonachtig of gevestigd zijn in Willebroek.
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Artikel 5: Inning

Deze retributie voor het ter beschikking stellen van (feest)materiaal wordt opeisbaar na
beëindiging van de prestaties en/of de terbeschikkingstelling van het (feest)materiaal en moet
betaald worden binnen den 30 dagen na toezending van de factuur.

Artikel 6: Terugbrenging

Het ter beschikking gestelde (feest)materiaal dient uiterlijk twee werkdagen na het evenement
teruggebracht (binnen de werkuren) te worden en dit zonder enige schade.aaà het materiaal en
degelijk gestapeld. Zo niet, wordt de retributie verhoogd met 50 o/o.

Indien het (feest)materiaal door de gebruiker niet wordt teruggebracht en de gemeentelijke
diensten dienen het materiaal op te halen wordt de retributie verhoogd met 100 o/o.

Indien het (feest)materiaal, volgens afspraak, wordt opgehaald door de gemeentelijke diensten,
dient het materiaal op dezelfde plaats en op dezelfde manier gestapeld terug geplaatst te worden
Zo niet, zullen de gemeentelijke diensten dit doen en wordt de retributie verhoogd met 50o/o.

Artikel 7: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van22 december 2OI7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebr,acht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2077 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get, Eddy Moens
Voorzitter

donderdag

Handtekening CA- medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester d.d.

Voor eensluidend uittreksel
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