Stad Ninove
Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad
Openbare vergadering
van 23 mei 2019
Vanderpoorten Dirk, voorzitter gemeente- en OCMW-raad;
De Jonge Tania, burgemeester;
Coppens Katie, Arents Joost, Casteur Michel, Vande Winkel Wouter, Torrekens Marc,
Evenepoel Henri, Cosyns Veerle, schepenen;

Triest Alain, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim, Raes Renaat, Vanbrabant Caroline, Waltniel Raf,
Steenhout Hedwig, Van Schepdael Stefaan, D'Hondt Femke, Rassaerts Gerd, Malfroot Ilse,
Verdoodt Dirk, Van Herreweghe Dirk, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie, D'haeseleer Guy,
De Roose Karolien, gemeenteraadsleden;
Baele Bart, algemeen directeur

29

Gemeentebelastingen - retributie op het gebruik van condoomautomaten opheffing

Motiverin
Juridische gronden
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 20t7, artikel 40
53;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2001 houdende aanpassing van de retributie op
het gebruik van condoomautomaten aan de invoering van de euro;

Feiten en context
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 1996
houdende het gunnen van de opdracht om twee condoomautomaten te leveren en te plaatsen: één
in de stedelijke sporthal en één in de plaatselijke openbare bibliotheek;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 1998 houdende
goedkeuring tot het plaatsen van bijkomende condoomautomaten in de toiletten van het cultureel
centrum De Plomblom en de stedelijke sporthal;
Overwegende dat nergens in de openbare gebouwen nog een condoomautomaat te bespeuren is
waardoor de ontvangsten van de retributie op het gebruik van de condoomautomaten naar nihil te
herleiden zijn;
Overwegende dat het zinloos is dit retributiereglement nog te handhaven waardoor het
aangewezen is het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2001 op te heffen;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de
gemeenteraad en de agenda van de vergadering vaststelt;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad op de agenda de punten moet opnemen die
het college van burgemeester en schepenen hem meedeelt;

Financiële gevolgen
Omdat er in het verleden geen inkomsten waren, heeft het opheffen van de retributie op het
gebruik van condoomautomaten geen financiële gevolgen;

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: het retributiereglement op het gebruik
van condoomautomaten op te heffen;

Besluit
met 30 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Arents Joost,
Casteur Michel, Vande Winkel Wouter, Torrekens Marc, Evenepoel Henri, Cosyns Veerle,
Triest Alain, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim, Raes Renaat, Vanbrabant Caroline, Waltniel Raf,
Steenhout Hedwig, Van Schepdael Stefaan, Rassaerts Gerd, Malfroot Ilse, Verdoodt Dirk,
Van Herreweghe Dirk, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie, D'haeseleer Guy, De Roose Karolien)
1 niet gestemd (D'Hondt Femke)
Enig artikel
Met ingang van heden wordt het retributiereglement op het gebruik van condoomautomaten van
25 oktober 2001 opgeheven.
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