Stad Ninove
Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad
Openbare vergaderíng
van 22 juni 2017
Casteur Michel, waarnemend voorzitter;
De Jonge Tania, burgemeester;

Coppens Katie, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc,
Triest Alaín, schepenen ;

Meert Lieven, OCMW-voorzitter-schepen;
Van Eeckhout Fr:eddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy,
Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Malfroot llse, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke,
Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd,
Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig,
Van Oudenhove Jean-Pierre, Souffriau Dirk, gemeenteraadsleden;
Coppens Carine, stadssecretaris

25.

Gemeentebelastingen - retributiereglement voor hét ter beschikking stellen van
fietskluizen - invoering

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de stad het fietsen op haar grondgebied wenst te stimuleren, in het bijzonder
voor verplaatsingen van het woon-werkverkeer;
Overwegende dat de stad fietskluizen ter beschikking wil stellen van de inwoners van de stad;
Overwegende dat hiervoor een retributie dient vastgesteld te worden;
Overwegende dat de retributie verschuldigd is door de aanvrager en vastgesteld wordt a rato van
€ 60 euro per jaar;
Overwegende dat

er naast de retributie ook een sleutelwaarborg van € 40

zal gevraagd worden;

Overwegende dat het ter beschikking stellen van fietskluizen op verzoek van belanghebbenden
kosten veroorzaakt voor de stad en het derhalve past dat belanghebbenden deze kosten

vergoeden;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel

1

Met ingang van 1 september 2017 wordt een retributie gevestigd op het ter beschikking stellen aan
de inwoners van de stad Ninove van fietskluizen voor het stallen van fietsen.

Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt per fietskluis vastgesteld op Ç 60 per jaar.

Artikel

3

De aanvrager ontvangt 2 sleutels voor het gebruik van de fietskluis en dient hiervoor naast de
retributie een waarborg van € 40 te betalen die teruggegeven wordt op het einde van de
gebru i kstermij n, op voorwaa rde dat beide' orig i nele slçutels terug gebracht worden.

Artikel 4
Het volledig bedrag van de verschuldigde retributie en de waarborg dienen tegen ontvangstbewijs
betaald te worden vóór het afhalen van de sleutels.

Artikel

5

Indien de aanvrager niet langer gebruik wenst te maken van de fietskluis wordt 5 euro
terugbetaald per volledige maand waarvoor de aanvrager afziet van het gebruik van de fietskluis.
Artikel 6
De stad kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal van
de fiets van de aanvrager.

Artikel 7
De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij

betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste,
opeisbare gevallen.

Artikel

I

Conform artikel 253, 51, 30 van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de

provinciegouverneur worden toegestuurd
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