Arrond issement Halle-Vilvoorde

TERNAT

\

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente TERNAT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING van 19-12-2019
Aanwezio:

lnes Swaelens, Gemeenteraadsvoozitter
Michel Vanderhasselt, Jozef Borremans, Christiane Servranckx, Schepenen
Timo Schoukens, Gemeenteraadsleden
Gunter Desmet, Marc Faes, Schepenen
Frans Holsters, Fred Dielens, Guido Van Cauwelaert, Astrid Roeges, Rutger Belsack, Sven
De Paepe, Geert De Feyter, Arno De Paepe, Sandra De Nil, Jochen De Mulder, Anna
Parys, Sophie Claeys, Kris De Meuter, Hannes Verdoodt, Steve Convents, Kristof De
Leeuw, Hilde Van der Cruys, Gemeenteraadslid
Koen Vanholder, Algemeen Directeur
Verontschuldiqd:
Stefanie De Roover, Gemeenteraadslid

21. Delegatiebesluit tot vaststelling van een tarief voor bepaalde retributies
De Raad,

Bevoegdheid
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 S 3 van het Decreet over het lokaal bestuur;

Juridische grond
Gelet op de omzendbrief KBiABB 201912 van de Vlaamse Regering;

Gonsiderans
Ovenruegende dat het vaststellen van het tarief aan het college van burgemeester kan
worden gedelegeerd, waardoor op een vlottere manier kan worden ingespeeld op
veranderende marktomstand ig heden ;
Gelet op het met eenparigheid aangenomen amendement houdende de invoeging van een
bijkomende artikel houdende de verplichting opgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen om jaarlijks bij de jaarrekening expliciet en gedetailleerd te rapporteren mbt de
retributies die op basis van dit reglement werden ingevorderd;

Adviezen en voorstel
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Financiële impact
Voor haar algemene financiering heft de gemeente Ternat een retributie op de verkoop van
diverse producten of goederen en stelt een tarief vast voor het uitvoeren van werken op
aanvraag door de gemeentelijke werkliedendienst.
Stemming
Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen
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Artikel 1
1. De gemeenteraad geeft volledige delegatie aan het college van burgemeester en
schepenen om het tarief te bepalen, uitgezonderd voor die tarieven die bij raadsbeslissing
afzonderlijk zijn vastgesteld, voor de verkoop van producten of goederen en voor diensten
te laten uitvoeren door de gemeentelijke werkliedendienst.
2. Het college van burgemeester en schepenen zaljaarlijks bij de jaarrekening expliciet en
gedetailleerd te rapporteren mbt de retributies die op basis van dit reglement werden
ingevorderd;
Artikel 2
Bij de vaststelling van het tarief dient het college van burgemeester en schepenen rekening
te houden met het retributiebegrip zelf, dat wil zeggen een billijke vergoeding voor de
kostprijs van een product of goed, een dienst of een prestatie.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de aanvrager of de persoon die erom vezoekt.

Artikel4

l

De retributie wordt betaald conform het gemeentelijk retributiereglement betreffende de
vaststelling van de invorderingskosten voor fiscale en niet-fiscale ontvangsten.
Artikel 5
Deze verordening wordt aan de toezichthorldende overheid toegezonden.
Artikel 6
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Artikel 7
De bekendmaking alsook de inwerkingtreding van deze verordening gebeurt respectievelijk
en overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

NAMENS DE RAAD,
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