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Financiën - Retributiereglement op de ter beschikkingstelling van allerhande
materialen 2020-2025: Aanpassing
De raad,
In openbare zitting vergaderd.
Samenvatting
Op 18/12/2019 stelde de gemeenteraad het retributiereglement op de terbeschikkingstelling
van allerhande materialen 2020-2025 vast.
Inmiddels startte Hulpverleningszone Rivierenland en de stad Mechelen een groepsaankoop
op voor CO-melders.
Het gemeentebestuur van Bonheiden krijgt de kans om hier aan deel te nemen.
De aankoopprijs voor één CO-melder bedraagt € 19,50 exclusief BTW (of € 23,60 inclusief
btw).
Deze kostprijs is inclusief recupel en/of bebatbijdrage.
De verkoopprijs werd vastgesteld op € 25 per stuk.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de periode 2020-2025 het
retributiereglement voor het ter beschikking stellen van allerhande materialen, aan te passen,
waarin volgend tarief wordt toegevoegd:
 ter beschikking stellen van een CO-melder: € 25.
Voorgeschiedenis
 18/12/2019: Besluit van de gemeenteraad houdende retributiereglement betreffende
het ter beschikking stellen van allerhande materialen 2020-2025: Vaststelling.
 07/01/2020: Besluit van het college van burgemeester en schepenen betreffende
deelname aan de groepsaankoop CO-melders van Hulpverleningszone Rivierenland.
 04/02/2020: Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van
de gemeenteraad dit punt te agenderen op de zitting van de gemeenteraad van
19/02/2020.
Juridische grond

 De Grondwet, inzonderheid art. 170,§3 en §4 betreffende de fiscale autonomie van
provincies en gemeenten.
 Het Decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen gewijzigd bij decreten van
30/05/2010 en 17/02/2012.
 Het Decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald
o art. 40,§3 dat bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen
vaststelt en dat deze reglementen o.m. betrekking kunnen hebben op de
gemeentelijke belastingen en retributies
o art. 41/14 dat bepaalt dat de bevoegdheid tot het vaststellen van
gemeentebelastingen en tot het vaststellen van de machtiging tot het heffen
van retributies en de voorwaarden ervan (inclusief verminderingen en
vrijstellingen) tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad behoort.
Deze bevoegdheid kan m.a.w. niet aan het college van burgemeester en
schepenen worden toevertrouwd.
 De Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025
van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
 De Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Argumentatie
Voor het ter beschikking stellen van deze materialen past het een billijke vergoeding te
vragen wegens het individueel voordeel dat geboden wordt aan de burger die van deze
diensten vrijwillig gebruik maakt.
Financiële gevolgen
In het meerjarenplan 2020-2025 zijn de ontvangsten van de hieronder vermelde retributies
ingeschreven onder volgende acties:
 A13.12.8/0520-00/7020000 voor wat betreft de verkoop van gemeentevlaggen
 A10.1.8/0984-00/7020000 voor wat betreft de verkoop van rattendozen met
bijhorende rattenklemmen
 A15.3/0309-00/7000007 voor wat betreft de verkoop van compostvaten en -bakken,
beluchtingsstokken
 A13.9.5/0119-01/7020000 voor wat betreft de verkoop van CO-melders.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1 - Past het retributiereglement op de terbeschikkingstelling van allerhande
materialen 2020-2025 aan als volgt:
Toevoeging van volgende tekst aan artikel 2:
 Ter beschikking stellen van een CO-melder aan het tarief van € 25 per CO-melder.
Artikel 2 - Maakt deze beslissing binnen de 10 dagen bekend op de gemeentelijke
webtoepassing en brengt de toezichthoudende overheid hiervan dezelfde dag op de hoogte.

Voor eensluidend uittreksel:

Willem Peeters,
Algemeen directeur

Julie De Clerck,
Voorzitter gemeenteraad

