STAD N¡NOVE
UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING

VAN

2O

SEPTEMBER

2OO7

Aanwezig :
Luc DURANT, burgemeester-voorzifter;
Freddy VAN EECKHOUT, Michel CASTEUR, Marc NACHTERGAELE,
mevr. Mariene DE SMET, mevr,

Tania DE JONGE, Rudy CORIJN, Anroine CALLEBAUT, schepenen;

André STEVENS, mevr' Georgette DE KEGEL, Alfons scHoRREEL,
DE GROOTE, mevr. Jannick
vlol-oN, Marc TORREKENS, Ivan VONCK, Henri EVENEPoEL,willy
Werner soMERS, mevr. veerle
VANDERPOORTEN, Dirk SOUFFRIAU, octaaf vAN ONGEVAL,
Dirk vAN opDENBoscH, mevr. Rira
BOCKSTAEL, mevr. Veerle CosYNS, mevr. corinne vANBELLE,
mevr. Katie CoppENS, wouter VANDE

wINKEL,

Pascal SCHIETECAT, mevr. Arrette DIERTcKX, gemeeníeraadsleden;

Arnold BLOCI(ERIJE, Secretaris

46. RETRIBUTIE OP HET AMBTSHALVE OF OP VERZOEK PLAATSEN
MATERIAAL MET HET OOG OP DE VRIJWARING VAN DE OPENBARE VAN
VEILIGHEID .

AANPASSING.

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26103/1 998 houdende goedkeuring
van de retributie op het
ambtshalve of op verzoek plaatsen van materiaal met het oog
op de vrijwaring van de openbare veiligheid aan de
invoering van de euro' aangepast aan de invoering van de
ü¡ gemäenteraadsbeslissing van25/1012001;

"uio

overwegende dat ingevolge de invoeríng van het statuut Kelchtermans,
bij gemeenteraadsbesluit van
25/03/1999 een algemene weddeschaalherziening van het gemeentepersoneel,
diende doorgevoerd;

zijn;

overwegende dat sinds de invoering van de euro er reeds 6 indexaanpassingen
van de lonen geweest
overwegende dat het passend is in artikel 3 geen onderscheid
meer te maken tussen een

halfgeschoolde
en een geschoolde arbeider zodoende dat voor cle gðleverde prestaties
van het personeel slechts I tarief dient
gehanteerd;

overwegende dat het passend is het tarief vast te stelren op 27,S|euro/uur;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen
Met ingang van l/l 012007 wordt het retributieregìement op het ambtshalve
of op verzoek plaatsen van materiaal
nret het oog op de vrijwaring van de openbare u.itigtl.io vän25/lomu
opgeheven en als volgt vastgesteld ;

Artikel l: De retributie van de door het stadsbestuur ter beschikking gestelde
nadarafsluitingen, signalisatie- en
andere materialen
wordt als volgt vastgesteld:

I. NADARAFSLUITINGEN EN SIGNALISATIEMATERIAAL.
OMSCHRIJVING

RETRIBUTIE

Nadarafslu itingen

1,25 euro dag/stuk

Verkeersborden (platte borden)

1,25 euro dag/stuk

Verkeersborden op voet

1,25 euro daglstuk

Oranje knipperlichten

1,25 euro dag/stuk

Verkeerskegels

1,25 euro dagistuk

II. ANDER MATERIAAL
Schutten - Schoren

Plastiek afbakeningslint per

1,25 euro dag/stuk

l0

lopende meter

0,50 euro per 10 lopende meter

Plastiekfolie

1,05 euro/mz

Pannenlatten % 37 (RND)

0,30 euro/lm

Stutbalken (ribben 7/15 RND)

2,65 eurollm

Kepers 7/9 (RND)

1,60 euro/lm

Bekistingsplaten I 8

13 euro/m2

Artikel 2: Voor het wagen- en machinepark worden volgende vergoedingen aangerekend en als volgt
onderverdeeld

:

Bestelwagen

I5

euro/uur

Vrachtwagen

25 euro/uur

Vrachtwagen met bestuurder

3

Kraanwagen met bestuurder

39 euro/uur

Containerwagen met bestuurder

39 euro/uur

Laadgraafcombinatie met bestuurder

39 euro/uur

Kolkenzuiger met 2 man

J2 euroluur

Veegwagen met bestuurder

72 euroluur

Tractor met bestuurder

35 euro/uur

Lichte vrachtwagen met bestuurder

35 euro/uur

Vuilniswagen chauffeurs met 2 helpers

85 euro/uur

8 euro/uur

t

Minigraver met bestuurder

30 euro/uur

Compressor met breekhamer en bediener

3

Hakselaar met bediener

32 euro/uur

Artikel 3: Voor

6 euro/uur

de geleverde prestaties van het personeel wordt 27,50 euro/uur aangerekend,

Het voornrelde bedrag onder artikel 3 wordt verrneerderd met toeslag indien de pr.estaties buiten de werkuren
mosten gebeuren, namelijk:
nachtprestaties : aantal uren x 1,5
zondagsprestaties : aalltal uren x 2

Conform het raadsbesluit dd. 04/07/1975 dient als nachtwerk te worden beschouwd de arbeid verricht tussen 22
en 4 uur. Als nachtwerk wordt gelijkgesteld de arbeid verricht tussen l8 en 8 uur, voor zover die arbeid eindigt
te of na 22 uur, of begint te of vóór 4 uur"

Artikel 4: De inning van de retributie en de vergoedingen voor vervoer en prestaties wordt aan de stadsontvanger
toevertrouwd' De invord ering zal bij gebreke van betaling geschieden overeenkomstig de burgerlijie
rechtspleging.

Artikel 5: Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de gouverneur van de provincie oost-

Vlaanderen.

Gedaan in zitting, datum als ten hoofcle,
De secretaris,
ger. A. BLOCKERIJE

De burgemeester,
ger. L. DURANT

Voor eensluidend afschrift,
Ninove, 3-10-2007
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