Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE

Afschrift van een gemeenteraadsbeslissing
GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 DECEMBER 2019
Aanwezig:

MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter;
Dewaele C., Burgemeester;
Fonteyne B., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Parmentier N., Moerkerke E., Bonte F., Debrabandere G., Vanoverbeke B.,
Mostaert D., Jonckheere S., Vandenbroucke M., Vansteenkiste K.,
Raadsleden;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

Verontschuldigd:
Viaene J., Gheysens J., Tanghe K., Raadsleden.
Agendapunt: 21.
Onderwerp:

Vaststellen van het retributiereglement betreffende de tussenkomsten van het
gemeentepersoneel ten gevolge van schade of vervuiling of werken voor
derden aan het gemeentelijke patrimonium voor de periode 2020-2025.

De raad, in openbare zitting,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het retributiereglement gestemd in de gemeenteraad van 21 november 2013;
Overwegende dat het niet meer dan billijk is dat bij het aanrichten van schade of vervuiling
op het openbaar domein, de kosten die voortvloeien uit het herstellen van deze schade of
het ruimen van deze vervuiling worden verhaald op de dader;
Overwegende dat ook de kosten van aanpassingswerken aan het gemeentelijk patrimonium
op vraag van derden (bvb. verlagen voetpad voor maken oprit, inbuizen gracht,…) worden
doorgerekend aan de aanvrager;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Voor een periode ingaand vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025
wordt een retributie gevorderd voor het verhalen van de kosten die voortvloeien
uit het herstellen van schade aan het gemeentelijk patrimonium of het ruimen van
vuil op het gemeentelijk patrimonium of werken voor derden aan het gemeentelijk
patrimonium.
Artikel 2 : Werken voor derden op het gemeentelijk patrimonium zullen enkel mits akkoord
van het college van burgemeester en schepenen uitgevoerd worden. Bij voorkeur
worden deze uitgevoerd door externe aannemers, die rechtstreeks dienen te
factureren aan de aanvrager. Worden deze uitgevoerd door de eigen technische
dienst, is dit overeenkomstig dit retributiereglement.

Artikel 3 : De retributie voor de inzet van gemeentepersoneel bedraagt € 40 per ingezet
personeelslid. Ieder begonnen uur wordt volledig aangerekend. Deze uurlonen
worden verdubbeld op zon- en feestdagen.
Artikel 4 : De retributie voor de inzet van een kraan of vrachtwagen (uurloon personeel niet
inbegrepen) wordt bepaald op € 60 per uur. Voor het inzetten van een
bestelwagen (uurloon personeel niet inbegrepen) wordt € 35 per uur
aangerekend.
Artikel 5 : Voor de aangewende producten of vervangingsmaterialen wordt de werkelijke
kostprijs gevraagd.
Artikel 6 : Per geleverde prestatie wordt minimum € 300 aangerekend.
Artikel 7 : De retributie is verschuldigd door:
 de persoon die de schade of de vervuiling aan het gemeentelijk
patrimonium aangericht heeft.
 de aanvrager van werken voor derden op het gemeentelijk patrimonium
mits akkoord van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8 : Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het
Decreet over het Lokaal Bestuur.
Artikel 9 : De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van het besluit op de
hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal
bestuur van 22 december 2017.
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De Algemeen Directeur,
(Get.) Vandecasteele C.

De Voorzitter,
(Get.) Ketels P.
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