-wit.

STAD hIINOVE
UITTREKSEL UIT HË]'REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING
VAN 25 OI(TOBER 2OO i
Aanwezig de heren :
D URANT, Burgemeester-Voorzitter;

Luc

Michel CASTEUR, Freddy vAN EECKHOUT, Roland CoRNELIS, Marc NACHTERGAELE,
Rudy coRIJN,
mevr. Mariette DE Slv{ET, Antoine CALLEBAUT, Schepenen;

lcttoRR-EEL, mevr' Marie-Paule DE LEEUV/, Danny scHooN, willy DE GRoorE, mevr. Janniclc
Ylo.!_9I, Marc TORREKENS, mevr. Arlette GROENINCI(, ivan VONCI! IIeru.i EVENErOEL, mevr. Diane
DE TURCI(, Werner SOMERS, Dirk DHERTOGE, mevr. Rosa STEYAERT, mevr.
Greta DE TRoyER, Cyriel
EYLENBOSCH, Wirn VAN LAETHEM, mevr. Veerle VANDERPOORTEN, André
STEVENS, mevr. Ituistel
VAN DEN BOSSCHE, Dirlc SOUFFRIAU, Gemeenteraadsleden;

t19lt

H. DE GROOT, Secretaris.

33. RETRIBUTIE OP HET BEKOMEN VAN EEN CONFORMITEITSATTEST VOOR
WONINGEN EN KAMERWONINGEN. AANPASSING INVOERING VAN DE EURO
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de art. 112, ll7 e1 I l g;

Gelet op het decreet van 28 april 1993, houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest,
van het
administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het besluit dd, 0611011998 van de Vlaamse Regering betreffende de lcwaliteitsbewalcing,
het
reclrt van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen;

Gelet op het besluit dd. 23/0711998 van
veiligheidsnormen voor karners en studentenkamers;

de Vlaamse regering betreffende de icwaliteits-

en

Gelet op heí gemqenteraadsbesluit var- 27 mei 1999, Ìroudencle vaststelling van een retributie
op het

bekomen van een confonniteitsattest voor woningen en kamerwoningen;

Gelet op de verordeningw.9,74198 (EEG) van de raad van Europa over de invoering van de Euro;
Overwegende dat voormeld retributieregl'ement met ingang
aangepast aan de nieuwe munteenheid;

van

I

januarj 2002 dient te worden

Overwegende ciat er afgeweken wordt van Art. 5 van de verordening nr. I t}3lg:- (EEG) van de
raad
van l7 /06/1997 over enkele bepalingen met betrekking tot de invoering van de Euro, verschenen in
het Belgisch
staatsblad dd. l/03/1998 om de hanreerbâar-heid bii de inning te vergemakkelijlcen:

BESLUIT, rnet eenparigheid'van stemrnen:

Met ingang van I januarí 2002 wordt het retributiereglernent op het bekomen van een conformiteitsattest
voor
woníngen en kamerwoningen vastgesteld als volgt :

Artikel

I

Er wordt een retributie gevestigd op de afgifte van een confonniteitsattest voor
een woning of een kamerwoning.

AÉikel2
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- 62 euro voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een woning.
- 62 euro voor de afgifte van een confonniteitsattest-voor een lcamelwoning,
verhoogd met 12,50 euro per kamer
vanaf de zesde lcamer, zonder rneeir dan 1.240 euro.ielnogen bedragen.

A¡lilcel 3: Bij wanbetal ing zalde invordering geschieden overeenkomstig de wettelijke
burgerlijlce rechtspleging.
Artilcel 4: Afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de Heer Gouverneur.

Gedaan in zitting, datum als ten hoofde,

De Secretaris,
get. H. DE GROOT

De Burgemeester,
ger. L. DIIRANT

Voor eensluidend afschrift,
Ninove,. 29 oktober 2001

De

M
Bureauchef.

h

