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Goedkeuring van het retributiereglement op technische prestaties met ingang van
1 januari 2017

Burgemeester Toon Vancoillie verduidelijkt op vraag van raadslid Isabelle Doom dat dit
vooral zal gebruikt worden om schade aan het openbaar domein aan te rekenen. Voor
bijvoorbeeld het gebruik van de tuinhuisjes geldt het uitleenreglement.

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 42, Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43, Gemeentedecreet;

Gelet op de artikelen 170, §4 van de Grondwet;

Gelet op de fmanciele toestand van de gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit, eenparig:
Artikel 1: doel

Met ingang van 1januari 2017 wordt een retributie gevestigd op technische prestaties voor:

•

interventies op verzoek of interventies welke noodzakelijk worden geacht door het
gemeentebestuur;

•
•

het herstellen van schade aangebracht door derden aan gemeentelijk patrimonium;
het verwijderen van (potentieel) vervuilende of hinderlijke substanties op plaatsen met
een openbaar karakter.

Art. 2.; retributicplichti2e

De retributie is verschuldigd door elke natuurlijke- of rechtspersoon die
• prestaties aanvraagt, of in voorkomend geval van degene die aan de oorzaak ligt van de
uitvoering van de prestaties en ais begunstigde kan worden aangeduid;
• veroorzaker is van aangebrachte schade;
• eigenaar of veroorzaker is van de vervuilende of hinderlijke substanties.
Art. 3: tarieven

§1. Volgende tarieven zijn van toepassing:
Uurloon personeelsleden

35,00 EUR/uur

Verhoaine uurloon:

voor interventies bij nacht tussen 22u en 6u
voor interventies op zaterdag
voor interventies op zondag en feestdagen
Gebruikte materialen en huren materialen bij private
ondememingen

met 25%

met 50%
met 100%

aan kostprijs

Camionette met laadbak

20,00 EUR/uur

Vrachtwagen

45,00 EUR/uur

Tractor/zoutstrooier

20,00 EUR/uur

Kraan

45,00 EUR/uur

Holder

45,00 EUR/uur

Wiellader

45,00 EUR/uur

Dossierkosten

50,00 EUR

§ 2. Voor elk gebruik of geleverde prestatie zal minimum een uur worden aangerekend. Elk
begonnen uur telt voor een volledig uur.
§ 3. Indien de gemeente zelf niet de technische prestaties zoals vermeld in artikel 1 kan
verrichten, zal dit door de aangestelde aannemers werkzaam voor de gemeente uitgevoerd
worden tegen de eenheidsprijzen voorzien in de desbetreffende aanbestedingen.
Art. 4.: betaLins

De retributie en de kostprijs worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer van
het gemeentebestuur Kortemark, zoals vermeld op de factuur.
Art. 5.: invordering

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de
modaliteiten bepaald in art. 94, 2° 2e lid van het gemeentedecreet.
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