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M. FOURNIER - burgemeester
E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M. SYSSAUW, B. BOGAERT, D. VANHOLME, T. VLAEMINCK - schepenen
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K. DEBUCK, R. NUYITEN, C. LECOINTRE, C. GARREYN, T. PORTE, P. MINGELS, S. CALLEWAERT, C. DEMAN, H.
PON NET, S. PRINGELS, J. VANLANGENDONCK, A. DECALUWE, A. DECLERCQ, F. ELGERS, V. BREYE, F. HABBAZ, K.
YANDECASTEELE, J. JANSSENS, E. VANTHOURNOUT, P. BILLE, N. DE CLERCQ - raadsleden
E. ALGOET, stadssecretaris - secretaris
niet aanwezig V. DU MORTIER

FINANCIËN - gemeentebelastingen BRON AB 

DOSSIER NR. 12

RETRIBUTIE UITLEENDIENST JEUGDDIENST. WIJZIGING. 

De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting; 

Gelet op artikel 170, § 4 eerste lid van de Grondwet; 

Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet; 

Gelet op de voorgaande beslissing dd. 21 december 2015; 

Gelet op het feit dat het aangewezen is dat het gemeentebestuur een vergoeding ontvangt voor de kosten 
voor uitlenen van logistiek materiaal (geluid, licht & andere materialen) ter beschikking gesteld aan derden; 

Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur op 15.02.2016; 

Overwegende dat deze vergoeding dient voor het investeren van dergelijk materiaal alsook voor de 
herstellingenkosten ervan; 

Overwegende dat deze vergoeding een redelijke vergoeding is voor het gebruik van het ontleende materiaal; 

Overwegende dat de opbrengst van deze belasting onmisbaar is tot het behouden van het evenwicht in het 
budget; 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek de commodo et incommodo en op het getuigschrift van 
ruchtbaarheid; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 7 maart 2016; 

Gelet op de aanvullende bespreking ter zitting, naar aanleiding van het amendement ingediend door Raadslid 
Declercq ter zitting, in toepassing van art 15 Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad; 

Overwegende dat het raadslid bij dit amendement voorstel doet om bepaalde artikelen te schrappen of te 
veranderen; 

Gelet op de tekst van het amendement bij dagordepunt 7 betreffende retributie uitleendienst stedelijke 
jeugddienst; 

Gelet op art 42§3 van het Gemeentedecreet dd. 15.07.2005; 
Gelet op art. 43§2 15 van het Gemeentedecreet dd. 15.07.2005: 
Gelet op art. 15. Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad dd. 25.02.2013. (De amendementen worden voor de hoofdvraag en 

de subamendementen voor de amendementen ter stemming gelegd. 
















