GEMEENTE KAPRIJKE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zittingvan
zittingvan 26 juni 2014
Aanwezig:

Linde De Man, gemeenteraadsvoorzitter;
Filip Gijssels, burgemeester;
Alex Ruebens, Kathy Blondeel, Stijn Coppejans, De Waele Wim,
schepenen;
Marnix Seels, schepen in toep. art.31 gemeentedecreet;
Patrick Hugaert, Stefaan Lippens, Yves De Baets, Hendrik Van de Veere,
Chris Roesbeke, Pieter Claeys, Sandra De Buck, Luc Haverbeke,
Geert Du Pré, Frederik Versluys, Carmen Swinnen, raadsleden;
Karine Goegebeur, gemeentesecretaris

Verontschuldigd:
Afwezig:
Retributiereglement houdende occasionele prestaties
De gemeenteraad,
Gemeentedecreet van 15 juli 2005
Wetten
reglementen

VerwijzingsVerwijzingsdocumenten

Verantwoording

Advies

en

Advies Afdeling Binnenlands Bestuur in verband met het tarief
Model van de gemeente Denderleeuw, door de Afdeling Binnenlands
Bestuur ter beschikking gesteld.
Occasioneel worden prestaties geleverd door gemeentepersoneel, zonder
dat daarvoor een retributiereglement bestaat. Het gaat hierbij om eerder
uitzonderlijke prestaties, zoals bijvoorbeeld: bijstand door de technische
dienst in geval van brandweerinterventies, herstel schade openbaar domein,
…. Het is niet de bedoeling om een klusjesdienst aan te bieden aan de
burgers of schadeverwekkers de vrije keuze te laten om de schade al dan
niet door het gemeentepersoneel te laten herstellen. Het gaat hierbij om
prestaties, waarbij het bestuur oordeelt dat die best door
gemeentepersoneel zelf worden verricht en die het bestuur wenst te
verhalen op de burger of schadeverwekker. Om te vermijden dat telkens
moet gekeken worden welk specifiek personeelslid de prestatie heeft
geleverd is het aangewezen dat de bedragen van de uurlonen of
vergoedingen van het gemeentepersoneel eens worden vastgesteld. De
Afdeling Binnenlands Bestuur adviseert om geen onderscheid te maken in
de uurloonprestaties van de verschillende personeelsleden.
Het college stelt voor om 30 euro per uur aan te rekenen.

Financiële
Financiële
verantwoording

Voorstel

Vaststellen vergoeding, aan te rekenen aan derden, ingeval van occasionele
prestaties door het gemeentepersoneel.

Stemmen

Aanvaard met volstrekte meerderheid
9 voor: Linde De Man, Filip Gijssels, Alex Ruebens, Kathy Blondeel, Stijn
Coppejans, De Waele Wim, Chris Roesbeke, Sandra De Buck, Luc
Haverbeke
4 tegen: Patrick Hugaert, Geert Du Pré, Frederik Versluys, Carmen Swinnen
4 onthoudingen: Stefaan Lippens, Yves De Baets, Hendrik Van de Veere,
Pieter Claeys

Besluit

Artikel 1 : vanaf 1 juli 2014 wordt een retributie geheven voor prestaties
geleverd door personeel van of aangesteld door het
gemeentebestuur voor zover daarvoor nog geen aparte
specifieke retributiereglementen bestaan.
Artikel 2 : de retributie voor prestaties geleverd door het
gemeentepersoneel bedraagt 30 euro per uur. Ieder begonnen
kwartier wordt als een volledig kwartier aangerekend. De duur van
de prestatie is gelijk aan de tijd verlopen tussen het vertrek naar
het adres van de tussenkomst en de terugkeer van dat adres.
Artikel 3: de retributie is verschuldigd door de begunstigde van de prestatie
(dit is de fysieke persoon of rechtspersoon in wiens belang de
tussenkomst gebeurt) of door de veroorzaker van de reden van
de tussenkomst.
Artikel 4 : bij weigering van betaling van de retributie in der minne:
- zal de invordering van het betwiste gedeelte geschieden
langs burgerrechtelijke weg;
- zal de invordering van het niet-betwiste gedeelte geschieden
overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet.
Artikel 5 : dit reglement wordt bekendgemaakt op de wijze voorzien in het
gemeentedecreet.
Artikel 6: afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer
gouverneur en aan de financiële dienst.

Namens de gemeenteraad

get.Karine Goegebeur
gemeentesecretaris

get. Linde De Man
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Voor eensluidend uittreksel
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