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46. Gemeentelijk retributiereglement op het gebruik van materialen van de stad, periode 2020-2025.
Goedkeuring.
Bevoegd

Leen Goossens
Bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m.
288 en 326 e.v.
Wetten en reglementen
De artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en latere wijzigingen en
uitvoeringsbesluiten terzake.
Verwijzingsdocumenten
/
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Verantwoording
De stad stelt materialen die haar eigendom zijn ter beschikking. Van verenigingen en particulieren binnen en
buiten Zottegem, meer bepaald:
-

Een mobile podium

-

dranghekkens

-

stedelijk kiosken

-

Dit veroorzaakt kosten voor de stad en dus is het gepast dat de gebruiker deze kosten vergoedt.

De bevoegde schepen komt tussen.
Stemmen
15 ja-stemmen (Peter Lagaert, Jenne De Potter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,
Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan, Paul Lievens, Matthias Diependaele, Cyntia Braems,
Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Karel Busschop, Joke Rossel)

12 nee-stemmen (Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Peter Roman, Heidi Schuddinck, Dirk Minnaert,
Jan De Maesschalck, Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis,
Marnic De Clercq)
BESLIST:
Artikel 1. Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 een gemeentelijke retributie
gevestigd voor het gebruik van materialen die eigendom zijn van de stad Zottegem.
Artikel 2. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die het gebruik van het
materiaal aanvraagt.

De dranghekkens, het mobiel podium en de stedelijke kiosken kunnen door verenigingen en particulieren

binnen en buiten Zottegem gebruikt worden voor zover het stadsbestuur er op dat ogenblik niet zelf over
dient te beschikken.
De aanvragen dienen ten minste 2 weken voor ingebruikname, via het aanvraagformulier beschikbaar op
de bevoegde dienst , overgemaakt te worden aan het college van burgemeester en schepenen
Artikel 3. De retributie voor het gebruik van materialen die eigendom zijn van de stad Zottegem wordt
vastgesteld op:
Dranghekkens

Mobiel Podium

Stedelijke
kiosken

Voor activiteiten zonder

Erkende Zottegemse

winstoogmerk*

verenigingen en

Gratis

Gratis

Gratis

Zottegemse scholen
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Zottegemse

327,50 euro voor

51,50 euro voor

particulieren

de eerste dag en

de eerste dag

elke bijkomende

voor elke

132,00 euro voor
dag

en 23,00 euro
bijkomende
dag

Niet-Zottegemse

327,50 euro voor

97,50 euro voor

verenigingen en

de eerste dag en

de eerste dag

elke bijkomende

voor elke

particulieren

132,00 euro voor
dag

en 51,50 euro
bijkomende
dag

Voor activiteiten met

Alle gebruikers

winstoogmerk en private
activiteiten**

327,50 euro voor

97,50 euro voor

de eerste dag en

de eerste dag

elke bijkomende

voor elke

132,00 euro voor
dag

en 49,50 euro
bijkomende
dag

Voor leveringen buiten de grenzen van de stad Zottegem wordt een kilometervergoeding gevraagd voor
de kilometers die moeten afgelegd worden buiten de grenzen van de stad Zottegem. Hiervoor wordt de
tarifering toegepast zoals bepaald in het koninklijk besluit van 18 januari 1965.

*Een activiteit zonder winstoogmerk: een activiteit zonder verkoop of aanbieden van dranken of

etenswaren tegen betaling en waarvoor geen inkomgelden worden gevraagd, onafhankelijk van de aard
van de organisator.


**Een activiteit met winstoogmerk: een activiteit met verkoop of aanbieden van dranken of

etenswaren tegen betaling of het vragen van inkomgelden, onafhankelijk van de aard van de
organisator van de activiteit.

Naast het betalen van deze retributie zal tevens een waarborg betaald dienen te worden op hetzelfde
ogenblik als de betaling van de retributie.
Mobiel podium

145,00 euro per ontlening

Stedelijke kiosken

145,00 euro per kiosk

Indien er schade wordt vastgesteld, zal het bedrag hiervan verminderd worden met de betaalde waarborg.
Desgevallend zal het resterend saldo via factuur teruggevorderd worden bij de in artikel 2 bedoelde

schuldenaar van de retributie. Schade die gevolg is van slijtage is voor rekening van het stadsbestuur.
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Artikel 5. De retributie is contant betaalbaar tegen afgifte van een ontvangstbewijs of binnen de 30 dagen
na de toezending van de factuur.

Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie en waarborg zal de inning geschieden met alle
geëigende rechtsmiddelen.

Artikel 6. Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op
de webtoepassing van de gemeente.

De Gemeenteraad

getekend Koen Codron

getekend Peter Lagaert

algemeen directeur

voorzitter

Voor eensluidend afschrift op 20 december 2019

Koen Codron

algemeen directeur

Peter Lagaert
voorzitter
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