GEMEEN
NTERAAD
D

n 16/12/2013
zitting van

BESLISS
SING

AGENDA
APUNT NR. 7 f

aanwezig M.M.
C. BONTE--VANRAES, raaadslid - voorzittter
M. FOURNIER - burgemeeester
UW, B. BOGAE
ERT, D. VANHOLME, T. VLA
AEMINCK - schepenen
E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M. SYSSAU
NBULCKE (zonnder stemrecht) - schepen
R. VANDEN
K. DEBUCK
K, C. DEPOOR
RTERE, R. NUYTTEN, C. LECO
OINTRE, O. DEBOEL,
D
C. GA
ARREYN, T. PO
ORTE, P. MINGELS, S.
CALLEWAEERT, C. DEMA
AN, H. PONNET
T, M. WAIGNEEIN, S. PRINGE
ELS, J. VANLAN
NGENDONCK
K, V. DUMORT
TIER, D.
VANDAMM
ME, A. DECALU
UWE, A. DECLERCQ, E. BAEK
KELANDT, F. ELGERS,
E
V. BREYE - raadsledeen
E. ALGOET
T, stadssecretarris - secretaris
niet aanwezzig M. PAELINC
CK

FINANCIËN - gemee
entebelastin
ngen

BRON AB
A

DOSSIER
R NR. 7 F

RETRIBUT
TIE VOOR
R OPGRAV
VINGEN.
De Gemeennteraad van de
d stad Menen, vergaderrd volgens heet decreet en
n in openbarre zitting;
v de Gron dwet;
Gelet op arrtikel 170, § 4 eerste lid van
uwe Gemeenntewet en heet Gemeente
edecreet;
Gelet op dee bepalingen van de Nieu
Gelet op heet decreet dd.
d 16 januari 2004 betrreffende de begraafplaatssen en de lijjkbezorging en wijzigingeen
(B.S. 10 februari 2004);
Gelet op dee bepalingen in het Algem
meen Politierreglement en
n de diverse aanvullingenn;
Gelet op zijjn voorgaand
de beslissing van 25 maarrt 2013;
Gelet op hhet vergelijkeend onderzo
oek van diveerse omliggeende gemeen
nten waarbijj gedifferenttieerde prijzeen
worden gehhanteerd;
Overwegennde dat de opbrengst
o
van
n deze belassting onmisbaar is tot he
et behoudenn van het eve
enwicht in het
h
budget;
Gelet op hhet proces-vverbaal van onderzoek de commo
odo et incommodo en op het gettuigschrift vaan
ruchtbaarheeid;
penen;
Op voordraacht van het College van Burgemeestter en Schep
VASTGE
ESTELD

EENPARIG

330 JA

NEEN

ONTHOUDING(EN)

vul hier
h de nameen van de raaadsleden en hun stemgeddrag in, indie
en geen
eenp
parige beslisssing
ARTIKEL 1
Vanaf 1 januuari 2014 en eindigend op 31 decembber 2019 wo
ordt een retrributie gehevven van :
•Opgraving uit de grond
d bedraagt 60
00,00 euro
•Opgraving uit het colum
mbarium en uit het urneenveld bedraaagt 200,00 euro
•Opgraving van kinderen tot en mett 12 jaar beddraagt 300,00
0 euro
ARTIKEL 2
De retributtie is niet verrschuldigd vo
oor volgendee opgravingen :
1. bevolenn door de geerechtelijke of
o burgerlijkee overheid;

2. genoodzaakt door het overbrengen van een oude naar een nieuwe begraafplaats, van lijken die
teraardebesteld werden in een in concessie gegeven grond;
3. van het stoffelijk overschot van voor het vaderland gestorven militairen en burgers.
ARTIKEL 3
De retributie wordt aan de stadskas vereffend na goedkeuring van de aanvraag door de burgemeester.
Bij betwisting of gebrek aan betaling zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
ARTIKEL 4
Dit besluit wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud aan de hogere overheid overgemaakt.
ARTIKEL 5
De vorige belastingverordening dd. 25 maart 2013 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het huidig
reglement, dit is vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
Gemeentedecreet.
Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013.
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C. BONTE-VANRAES

