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7.

Aanpassen retributiereglement begraafplaatsen : invoeren retributie voor uitstrooien op
natuurlijke begraafplaats voor niet inwoners van Ternat
De Raad,

Bevoegdheid
Gelet op artikel 41 14" van het decreet lokaal bestuur;

Juridische grond
Gelet op ons raadsbesluit van 19 december 2019 houdende het bepalen van een
Retributiereglement voor de concessies op de gemeentelijke begraafplaats en voor de
levering en plaatsing van een grafkelder en columbarium;

Considerans
Ovenrvegende dat bij een asverstrooiing al dan niet op onze natuurlijke begraafplaats er een
gemeentelijk dienstverlening wordt geleverd, onder de vorm van het klaar maken van de
asverstrooiingsplaats en/of de aanwezig heid van gemeentelij k personeel ;
Overuvegende dat dit betaald wordt door aanwending van de algemene middelen van het

lokaal bestuur, dat niet-inwoners geen bijdrage leveren aan het stuk algemene middelen
afkomstig van de opcentiemen op de personenbelasting;
Ovenruegende dat het daarom aangewezen is een retributie te heffen voor niet-inwoners die
gebruik maken van deze gemeentelijke dienstverlening;

Adviezen en voorstel
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Financiële impact
Ovenruegende dat de meeropbrengst van deze bijkomende retributie geschat kan worden op
1 .000 € per jaar;

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1 . - ln het retributiereglement van 19 december 2019 houdende het bepalen van een
Retributiereglement voor de concessies op de gemeentelijke begraafplaats en voor de
levering en plaatsing van een grafkelder: en columbarium, wordt
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- Bij artikel 1 een zevende lid ingevoegd luidend: "- Voor een asverstrooiing";
- Bij artikel 3 A 4' na het woord strooiweide worden de woorden "of de natuurlijke
begraafplaats" ingevoerd ;
- Bij artikel 3 B 5' na het woord strooiweide worden de woorden "of de natuurlijke
begraafplaats" ingevoerd, het woord "kosteloos" wordt vervangen door "€ 100".

Artikel 2. - Deze wijziging gaat in vanaf 1 november 2020.
Artikel 3. - Een gecoördineerde versie van het retributiebesluit wordt gemaakt ter
bekendmaking op de gemeentelijke website, ten einde te voldoen aan de bepalingen van
het decreet lokaal bestuur hieromtrent.
Artikel 4. - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden
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