RETRIBUTIES – TARIEVEN VOOR PRESTATIES PERSONEEL EN GEBRUIK MATERIEEL – HERZIENING RAADSBESLUIT
DD. 19.12.2013 – GOEDKEURING
punt O/11
BESLIST :
Art.1.- Er wordt ter vergelding van de door het gemeentepersoneel verrichte opdrachten en voor het gebruik van
materieel een retributie gevorderd.
Art.2.- De retributie is verschuldigd door de persoon die de uitvoering van de werken of het gebruik van het materieel
aanvraagt of door de personen die in overtreding zijn van art. 15.47 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.
Art.3.- Tarieven :
A. Personeel : technisch assistent
dagdienst

nachtdienst – wettelijke feestdagen – zondagen

€ 40,00/uur

€ 80,00/uur

Onder nacht wordt verstaan: de periode begrepen tussen 22 uur en 06 uur.

B. Materieel : gebruik van voertuigen met bestuurder, alsook brandstof en smeerolie
1) Na aanvraag, mits beschikbaar en max. 4 uur /jaar per locatie;
met bestuurder

dagdienst

Hakselmachine

€ 15,00/kwartuur

Hakselmachine + vrachtwagen

€ 30,00/kwartuur

2) In uitzonderlijke en/of hoogdringende omstandigheden en ná beslissing door het college van burgemeester en
schepenen of bij ontstentenis door de gemeentesecretaris;
met bestuurder

dagdienst

nachtdienst – wettelijke feestdagen –
zondagen

Tankwagen

€ 60,00/uur

€ 100,00/uur

Vrachtwagen

€ 60,00/uur

€ 100,00/uur

Graafmachine

€ 70,00/uur

€ 110,00/uur

Wiellader met toebehoren

€ 70,00/uur

€ 110,00/uur

Tractor met aanhangwagen

€ 60,00/uur

€ 100,00/uur

Tractor met strandreinigingsmachine

€ 70,00/uur

€ 110,00/uur

Tractor met klepelmaaier

€ 70,00/uur

€ 110,00/uur

Veegmachine

€ 70,00/uur

€ 110,00/uur

Huisvuilwagen

€ 70,00/uur +
verwerkingskosten afval

€ 110,00/uur +
verwerkingskosten afval

Boomwortelfreesmachine

€ 30,00/kwartuur

/

Onder nacht wordt verstaan : de periode begrepen tussen 22 uur en 06 uur.
zonder bediener

tarief

Compressor met luchtdrukhamer

€ 50,00/uur

Trilplaat

€ 40,00/uur

Motorpomp

€ 25,00/uur

C. Gebruik bus met zijn bestuurder, alsook brandstof en smeerolie
dagdienst:
a) scholen : € 10,00 per uur + € 0,50 per kilometer
b) anderen : € 15,00 per uur + € 0,50 per kilometer
nachtdienst – wettelijke feestdagen – zondagen
a) scholen: € 20,00 per uur + € 0,50 per kilometer
b) anderen: € 30,00 per uur + € 0,50 per kilometer.

Onder nacht wordt verstaan: de periode begrepen tussen 22 uur en 06 uur.
De bus mag slechts worden gebruikt voor doeleinden gelegen binnen een omtrek van 40 km. Voor grotere afstanden
dient een bijkomende toelating van het college van burgemeester en schepenen verkregen.
Het gebruik van de bus door Initiatief Buitenschoolse Opvang wordt vrijgesteld van deze vergoeding.
D. Rondleidingen in de gemeente door gemeentepersoneel
€ 50,00 per gids/per rondleiding.
Art.4.- Ieder begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
Bij het gebruik van de haksel- en
boomwortelfreesmachine wordt ieder begonnen kwartuur als een volledig kwartuur beschouwd. Bij het gebruik van de
gemeentelijke bus wordt een bedrag aangerekend à rato van de werkelijk gepresteerde tijd. De duur van de tussenkomst
vangt aan bij het vertrek der werklieden tot aan de terugkomst ervan in het magazijn. Dit geldt niet voor het gebruik van
de haksel- en boomwortelfreesmachine.
Het verantwoordelijk diensthoofd of zijn plaatsvervanger maakt per
tussenkomst een kostennota op die aan het gemeentebestuur, dienst financiën, wordt overgezonden.
Art.5.- Onderhavige beslissing is niet toepasselijk op de niet-wettelijke opdrachten verricht door de brandweer.
Art.6.- Bij waterverbruik wordt de vigerende verkoopprijs per m³ aangerekend.
Art.7.- De betaling van de retributie vermeld onder art. 3 D. dient te geschieden in speciën op de dag van de rondleiding
aan de gids.
De betaling van de overige retributies dienen te worden vereffend binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de
factuur.
Art.8.- Deze beslissing wordt van kracht vanaf 12 oktober 2015.
inwerkingtreding van het huidig reglement.

Het vorig reglement wordt ingetrokken vanaf de

Art.9.- Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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