STAD NINOVE
UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING

VAN 26 MEI 2011

Aanwezig:
Michel CASTEUR, burgemeester-voorzitter;
Tania DE JONGE'
Freddy VAN EECKHOUT, Marc NACHTERGAELE, mevr. Mariette DE SMET, mevr.
schepenen;
COSYNS,
Veerle
mevr'
EVENEPOEL,
Rudy CORIJN, Henri
mevr' Jannick VIoLoN' Marc
Antoine CALLEBAUT, mevr. Georgette DE KEGEL, Willy DE GROOTE,
Greta DE TROYER' mevr'
mevr'
T6RREKENS, Guy oíHaEsBLBEñ., Ivan VoNcK, Werner SOMERS,
OPDENBOSCH, mevr'
VAN
Dirk
Veerle VANDERPOORTEN,IiTk SOÚF'FRIAU, Octaaf VAN ONGEVAL,
DER hAEGEN, mevr'
VAN
Hans
VANBELLE,
Rita HELLINCKX, mevr. fuia BOCKSTAEL, mevr. Corinne
ATIEtIE DIEzuCKX'
MEW'
SCHIETECAT'
PASCAI
WINKEL'
KAtiE COPPENS, LUC PRAET, WOUTCT VANDE
Wim WACHTELAER, gemeenteraadsleden;

Arnold BLOCKERIJE, secretaris

VAN
RETRIBUTIE OP DE VÐRKOOP VAN EEN UITGEÐRUKT EXEMPLAAR
HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STR.UCTUURPLAN' INVOERING'

3I.

DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

gemeentelijk ruimtelijk structuulplan door de
Gelet op de kennisneming van de goedkeuring van het
om een uitgedrukt exemplaar te koop aan te
gedaan
wordt
gemeenteraad in zitting van"heden *^urb¡ het voorlel
25;
€
prijs
van
6i"drn aan natuurlijkein rechtspersonen tegen de
gezien de kostprijs van de gesofistikeerde hardware die
Overwegende dat deze kosçrijs gerechtvaardìgd is,
vandaag door onze stadsdiensten gebruikt wordt;

te bieden om zo goedkoop mogelijk, rekening
overwegende dat het de bedoeling is iedereen de mogelijkheid
te bieden zodat de inwoners steeds kunnen
aan
tð koop
houdend met het voorgaande, een uitgedrukt exemplaar
stad;
onze
in
irrrtuutt.n op de beleidsvisie m.b.t. ruimtelijke ontwikkeling
rechtspersonen zowel op informatief, richtinggevend
Overwegende dat het niet onbelangrijk is dat natuurlijke en
beieidsvisie;
deze
van
at, op ui"noend vlak in kennis gesteld worden

gratis te raadplegen is op de website van de stad en
overwegende dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
fer inzage ligt in de bibliotheek;
van een.uitgedrukt exempl aar Yaî het gemeentelijk
overwegende dat het passend is een retributie op de verkoop
uitgeãrukt exemplaar van het gemeentelijk
uãn
ruimtelijk structuurplan-in te voeren opdat dË verkoop
""n
blijven;
zou
ruimtelijk structuurplan tot een minimum beperkt

BESLUIT, meÍ21ja-stemmen en 4 onthoudingen

Artikel l: Er wordt vanaf 1 juni 201I

een retributie gevestigd op het afleveren van een uitgedrukt exemplaar van

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Artikel 2: De retributie op het afleveren van een uitgedrukt exemplaar van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan bedraagt € 25;

Artikel 3: De retributie is verschuldigd:
- door natuurlijke personen en rechtspersonen die een uitgedrukt exemplaar van het gemeentelijk
ruimtelijk shuctuurplan bekomen hebben aan de balie van de bevoegde dienst
- op het ogenblik úü ¿. afhaling van het uitgedrukt exemplaar van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurPlan'

Aftikel 4: Worden van de retributie vrijgesteld:

-

-

nut
de gerechtelijke overheden, de openbare besturen, de instellingen van openbaar
bewijsstuk
oveúuigend
een
uit
blijken
doen
behoeftigheid
deze
personen
die
ónvermogende
de
de intercommunale verenigingen

gemeentebestuur dienen te
een exemplaar dat in uitvoering van een wet, decreet of besluit door het
worden afgeleverd
in de hoedanigheid
de leden van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraadsleden
adviesraden'
Ninoofse
de
van
leden
en
de
van de uitoefening uun hrrn ambt

rechtspleging bij
Artikel 5: De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke
gevallen'
opeisbare
voor niet-betwiste,
betwiste gevallen ,n o. pro"lour. uuî ardkel 94 van hãt gemeentedecreet

Artikel 6: Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de provinciegouverneur'

Gedaan in zitting, datum als ten hoofde,
De burgemeester,
get. M. CASTEUR

De secretaris,
get. A. BLOCKERIJE

Voor eensluidend afschrift,
Ninove, T-6-2011

De

M. BEECKMANS,
Diensthoofd secretariaat.
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