Stad Ninove
Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad
Openbare vergadering
van 20 februari 2O2O
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 Veerl.e, schepenen;
Triest Alain, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim, Raes Renaàt, Vanbrabant Caroline, Waltniel Raf,
Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Van Schepdael Stefaan, D'Hondt Femke, Rassaerts Gerd,
Ardans Bavo, Malfroot llse, Verdoodt Dirk, Plancke Sanne, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie,
D'haeseleer,Guy, De Roose Karolien, gemeenteraadsleden;
Baele Bart, algemeen directeur

t4.

Gemeentebelastingen - retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare
weg tijdens bouwen en verbouwen - aanpassing

Motivering
Juridische gronden,
Gelet op

artikel 173

van de grondwet;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 decembe

r

2OIT,artikel 40 53;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 waarbij de retributie op het tijdelijk in
gebruik nemen van de openbare weg tijdens bouwen en verbouwen werd aangepast;
Gelet op de bepalingen van artikel 9 en volgende van het algemeen politiereglement;

Feiten en context
Overwegende dat de bepalingen opgenomen in het retributiereglement voor het tijdelijk in gebruik
nemen van de openbare weg tijdens bouwen en verbouwen niet meer de volledige lading dekt
waardoor het aangewezen is dit retributiereglement op te heffen en een nieuw retributiereglement
vast te stellen waarbij:
- er sprake is van innáme openbaar domein en niet meer van inname openbare weg
- het verder gaat dan bouwen en verbouwen;
Overwegende dat een bepaald aantal feiten en instellingen vrijgesteld zijn van de retributie;
Overwegende dat de retributie op het innemen van het openbaar domein wordt ingedeeld in
categorieën waarbij een aantal bepalingen nader vastgesteld worden;
Overwegende dat de verschuldigde retributie verhoogd wordt met een forfaitair bedrag wanneer er
geen vergunning werd aangevraagd;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Financiële gevolgen
Overwegende dat de ontvangst geïnd worden in het budget op de algemene rekenin g 7O2400I van
het beleidsitem 020020 en de actie 7/4/5 "we organiseren en handhaven de innamei van het
openbaar domein...";

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: de retributie op het tijdelijk in gebruik
nemen van de openbare weg tijdens bouwen en verbouwen aan te passen;

Besluit
met 17 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Arents Joost,
Casteur Michel, Vande Winkel Wouter, Torrekens Marc, Evenepoel Henri, bosyns Veerle,
Triest Alain, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, vander Elst stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim)
16 nee-stemmen (Raes Renaat, Vanbrabant Caroline, Waltniel Raf, Verberckmoes Levi,
Steenhout Hedwig, Van Schepdael Stefaan, D'Hondt Femke, Rassaerts Gerd, Ardans Bavo,
Malfroot llse, Verdoodt Dirk, Plancke Sanne, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie, D'haeseleer Guy,
De Roose Karolien)

Het retributiereglement, vastgesteld op 19 december 2013, wordt vanaf 15 maart 2020 opgeheven
en vanaf dan als volgt vastgesteld:

Titel: Retributiereglement op inname van het openbaar domein

Artikel

1

Er zal een retributie verschuldigd zijn voor het tijdelijk gebruik van het openbaar domein. Onderdit
tijdelijk gebruik van het openbaar"domein, verder genoemd inname van het openbaar domein,
wordt verstaan het plaatsen van kranen, afsluitingen, (afval)containers, stellingen (inclusief
overhangeirde constructies) en ander (werf)materiaal op openbaar domein en Éet afsluiten van
straten voor doorgaand verkeer

Het reserveren van (parkeer)plaatsen voor (werf)voertuigen en verhuiswagens in functie van
tijdelijke gebeurtenissen, wordt aanzien als een inname van het openbaar domein.
Laden en lossen van goederen die. langdurige (meer dan 30 minuten) verkeershinder veroorzaken,
en waar er dus verkeersmaatregelen dienen te worden vóorzien, wordt aanzien als inname van het
openbaar domein.

Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke
domein wordt ingenomen.

-

of rechtspersoon in wiens opdracht het openbaar

Zijn van deze retributie vrijgesteld:
- en onderhoudswerken aan geklasseerde gèbouwen en monumenten/ waarvan
' herstellings
de uitvoering van de restauratie afhankelijk is van het Éoger Bestuur voor
Monumentenzorgl
werken aan gebouwen toebehorend aan instellingen die ingevolge bijzondere wetten
' de
vrijgesteld zijn van alle gemeentelijke belastingen ;
r werken in opdracht van nutsmaatschappijen ;
. werken op openbaar domein in opdracht.van overheden.
. de door het gemeentebestuur erkende verenigingen; I
. de inrichters van wielerwedstrijden;

Artikel

3

Een machtiging, een verlenging en iedere wijziging aan een vergunde inname van het openbaar
domein, dient te worden aangevraagd ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de start van de
inname van het openbaar domein.

Artikel 4
van de retributie o het innemen van het o

Het bed

Oppervlakte

< 25m2
> 25m2
Vrijhouden v/e zone om een vlotte
doorstrominq v/h verkeer te qaranderen

nbaar domein wordt als
Retributie

rekend:

€ 25 per daq
€ 25 + € 0,80 per extra m2 per-dag
€ 0,80 per m2 per dag

Indien een verlenging nodig is moet de vergunning opnieuw aangevraagd worden zodat de situatie
kan geëvalueerd worden.
Voor bouwverlof kan geen onderbreking van de vergunning worden toegestaan, tenzij het
voorwerp dat het openbaar domein inneemt, wordt verwijderd,
Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volle dag en een begonnen vierkante meter
wordt beschouwd als een volledige vierkante meter.
Een gedeeltelijke innàme van een parkeervak wordt beschouwd als de inname van een volledig

parkeervak (12m2).
Wanneer een straat volledig afgesloten wordt voor doorgaand verkeer bedraagt de retributie € 100
per gestarte periode van 24 uren bovenop de retributie per mz.
Wanneer een wijziging aan de vergunning wordt aangevraagd zal een extra administratiekost van

€ 50 worden aangerekend.
De vergunning zal pas worden afgeleverd na het betalen van de retributie.

Artikel

5

Bij vaststelling van een inname van het openbaar domein of van het afsluiten of versperren van
een straat zonder vergunning, zal de retributie zoals bepaald in dit reglement als volgt verhoogd
word
Binnenstad (qebied binnen de rinq)
Zone buiten de rinq + ring

€ 250 per daq

€ 150 per daq

Als de inname van het openbaar domein blijft bestaan na de dag van de vaststelling, dient
onverwijld een aanvraag te worden ingediend voor verdere inname van het openbaar domein, De
retributie hiervoor zal worden berekend op basis van een verlenging zoals voorzien in artikel 4 van
dit reglement. De periode voor de berekening van de retributie zal ingaan de dag na de

vaststelling.

Indien er geen aanvraag wordt gedaan (ten laatste drie werkdagen na het versturen van de eerste
retributie op de vaststelling van inname van het openbaar domein zonder vergunning) zal de politie
of de beëdigde ambtenaar vaststelling doen, teneinde de materialen en machines, waarmee het
openbaar domein zonder vergunning werd ingenomen, te laten verwijderen. De kosten om de niet
vergunde inname te verwijderen vallen volledig ten laste van de personen zoals voorzien in artikel
2 en artikel 6 van dit reglement. De periode dat de niet vergunde inname van het openbaar domein
heeft,bestaan, zal ook aangerekend worden conform het bedrag van een verlenging zoals voorzien
in artikel 4 van dit reglement.

Artikel 6
Het intrekken van de machtiging op politiebevel wegens een fout van de betrokkene of het afzien
van deze laatste van het genot van de gegeven machtiging, brengt geen enkel recht mee tot
terugbetaling van de reeds gestorte sommen.

Artikel

7

Artike.l L77 van.het decreet lokaal bestuur biedt de mogelijkheid
om een dwangbevel uit te
vaardigen met het o99.op de invorderíng van onbetwisÍe
opàirou.e hiet-físcale
schuldvord.eringen' Bij betwisting kan hàt stadsbestuui ii.À
"n t.í o" burgertijke. rÀcntoant wenden
om de retributie in te vorderen.

algemeen directeur
Baele Bart

voorzitter gemeente- en OCMW-raad
Dirk Vanderpoórten
Voor eenqluidend afschrift,
21 februari 2020
De gedelegeerde ambtenaar,

Bart Baele

,algemeen directeur

