zitting van
n 16/12/2013

GEMEEN
NTERAAD
D
BESLISS
SING

AGENDAPUNT NR. 9 n

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. 9 N

RETRIBUT
TIE OP DE
E UITVOER
RING VAN
N WERKEN
N VOOR DE
ERDEN.
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 dee bepalingen in het Algem
meen Politierreglement en
n de diverse aanvullingenn;
Gelet op heet feit dat dee gemeentediensten wer ken uitvoereen op de ope
enbare wegeenis op verzo
oek van en tot
uitsluitend vvoordeel vann deze derde
en-belanghebbbenden;
Gelet op hhet feit dat het uitvoerren van dezee werken onkosten
o
verroorzaakt vooor de gem
meente en het
derhalve paast dat de bellanghebbend
de derde dezze onkosten vergoedt;
v
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;
ollege van Bu
urgemeester en Schepeneen;
Op voorsteel van het Co
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
oor onbepaallde termijn wordt
w
een re
etributie geveestigd voor de
d uitvoeringg
Met ingang van 1 januarri 2014 en vo
door het staadsbestuur van
v werken aangevraagd
a
door derden
n, tenzij deze
e uitvoering aanleiding ge
eeft tot de
toepassing vvan een andeere gemeenteverordeninng van belastiing of retribu
utie, of tenzijj plaats heeftt krachtens
een overeennkomst.
ARTIKEL 2
De retributtie wordt vasstgesteld als volgt:

1. Aansluiting op de riolering
1.1 Kleiner of gelijk aan Ø 160 mm (totaal prijs)

900,00 €

1.2 Ø 200 of Ø 250 (totaal prijs)

1.200,00 €

1.3 Ø 300 (totaal prijs)

1.500,00 €

1.4 Meerprijs voor aansluiting boven de 6 lm
1.5 Meerprijs voor aansluiting dieper dan 1,20 m

15 % prijs per lm
50 %

2. Aansluiting op de riolering tijdens de vernieuwing van een ganse straat en zonder
opbraak en herstelling, aansluiten dakafvoer
2.1 Kleiner of gelijk aan Ø 160 mm

50,00 €/lm

2.2 PVC Buizen Ø 200 of 250

75,00 €/lm

2.3 PVC Buizen Ø300
2.4 Meerprijs voor aansluiting dieper dan 1,20 m

100,00 €/lm
50 %

3. Werken aan voetpaden, boordstenen en greppels
3.1 Zakken van boorstenen

28,00 €/lm

3.2 Aanleggen van voetpaden op 15 cm
zandcement

42,00 €/m²

3.3Aanleggen van voetpaden op 20 cm beton (voor
opritten)

48,00 €/m²

3.4 Herplaatsen van boordstenen

28,00 €/lm

3.5 Uurloon arbeider (nachtwerk +25%)

32,00 €/uur

3.6 Uurloon arbeider, zaterdag (nachtwerk +25%)

48,00 €/uur

3.7 Uurloon zon - of feestdag (nachtwerk +25%)

64,00 €/uur

4. Allerhande werken
4.1 Plaatsen verkeersteken (zonder paal)

54,00/stuk

4.2 Plaatsen straatnaambord (zonder paal)

30,00/stuk

4.3 Herplaatsen paal, zonder de verkeerstekens of
straatnaambord (inbegrepen uitbreken bestaande
en plaatsen nieuwe paal)

90,50 €/stuk

4.4 Herplaatsen katafootpaal

67,00 €/stuk

4.5 Herplaatsen katafootpaal in inox

67,00 €/stuk

5. Plaatsen van beveiligingen bij ongevallen of brand
5.1 Nadars

60,00 €/stuk

5.2 Bouwhekkens

50,00 €/stuk

5.3 Knipperlichten

10,00 €/stuk

De retributie wordt aangerekend voor de termijn van 1 maand.
Per bijkomende termijn van 14 dagen wordt opnieuw een vergoeding aangerekend.
6. Verkoop van materialen
6.1 Wegenzout
6.2 Hakselhout (afgehaald en zelf te laden)
6.3 Hakselhout (geleverd door td)
6.4 Freesmateriaal

5,00 €/25 kg
5,00 €/m³
50,00 €/2,5 m³
12,00 €/ton

6.5 Natuurstenen boordstenen

10,00 €/lm

6.6 Verkoop dallen en klinkers

0,75 €/stuk

7. Administratie
7.1 Opmaken schadebestek

90,00 €/stuk

7.2 Aanvraag rioolaansluiting of werken waar
plannen van nutsmaatschappijen dienen
aangevraagd te worden

90,00 €/stuk

8. Prijzen gebruik van machines (excl. bestuurder, zie prijs uurloon)

8.1 Vrachtwagen

34,00 €/uur

8.2 Veegmachine

36,00 €/uur

8.3 Kraan

36,00 €/uur

8.4 Container (vervoer + stortkosten)

340,00
€/container

9. Notariële aanplakking

9.1 Notariële aanplakking

152,00 €/EP

ARTIKEL 3
De retributie is verschuldigd door degene die de uitvoering van de werken aanvraagt.
ARTIKEL 4
De retributie wordt betaald binnen dertig dagen vanaf de verzending van de factuur of in voorkomend geval
contant tegen afgifte van een kwijting.
ARTIKEL 5
Dit reglement kan echter geen toepassing vinden voor wat de inning van de retributie betreft indien de
stedelijke diensten genoodzaakt zijn op te treden als gevolg van de werking van onvoorziene factoren –
gelegen buiten de wil van de mensen – zoals overstromingen, onvoorziene natuurfenomenen e.a.
Het College van Burgemeester en Schepenen zal per geval oordelen over de toepasselijkheid van deze
bepaling.
ARTIKEL 6
Bij betwisting of gebrek aan betaling zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Bovendien kan het College van Burgemeester en Schepenen weigeren nog verder de in dit reglement
genoemde diensten te verstrekken indien de retributies verschuldigd voor de vorige verstrekkingen, door de
schuld van belastingplichtige, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden.
ARTIKEL 7
Bij het sturen van een tweede aangetekende aanmaning zullen de portkosten, volgens gangbare tarieven,
aangerekend worden.
ARTIKEL 8
Deze verordening wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud, aan de hogere overheid toegezonden.
ARTIKEL 9
Onderhavig reglement treedt in werking 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.
namens de Gemeenteraad
de secretaris

de voorzitter

get. E. ALGOET

get. C. BONTE-VANRAES
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

de stadssecretaris

E. ALGOET

de voorzitter

C. BONTE-VANRAES

