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

VAN25 OI(TOBER2OOI
Aanwezig de heren

:

Luc DURANT, Burgemeester-Voorzitter;
Michel CASTEUR, Frcddy VAN EECI(HOUT, Roland CORNELIS, Marc NACHTERGAELE,
Rudy C6RIJN,
mevr. Mariette DE SMET, Antoine CALLEBAUT, Schepenen;

Alfons SCHORREEL, ntevr. Marie-Paule DE LEEUW, Danny SCHooN, Wiily DE GRooTE,
mevr. Jannick
VIOLON, Marc TORREI(ENS, mevr. Arlette GROENINCK, ivan VONCI( Henri EVENEp9EL,
mevr. Diane
DE TURCK' Werner soMERS, Dirk DHERTOGE, mevr. Rosa STEYAERT, rnevr. Grera
DE TRoyER, Cyriel
EYLENBOSCH, Wirn VAN tAETHEM, tnevr. Veerle VANDERPOORTEN, André STEVENS,
mevr. Ituistel
VAN DEN BOSSCHE, Dirk SOUFFRIAU, Gerneentemadsleden;
H. DE GROOT, Secretalis.

42.

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE STEDETIIKE
SCHIETSTAND - AANPASSING INVOERING VAN DE EURO

DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid hoofdstuk
en 232 en 233:

II

van titel I, op art. I l7

Gelet op art.33 "van de wet van 7/1211998 tot organisatie van een geärtegreerde politiedienst,

gestructureerd op twee niveaus;

Overwegende dat Ninove, voor wat de politie betreft, een ééngemee¡tezone is;

Gelet op het decreet van 2814/1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het

administratief toezicht op de gerneenten;

Gelet op de wet van 2411211996 betreffende de vestiging en de invordering van de provinciale- en

gemeentebelastingen

:

Gelet op de gerneenteraadsbeslissirrg dd. 3 l/01/1g85 waarbij het retributiereglernent voor het gebruik
van de stedelijke schietstand werd goedgekeurd;
Gelet op cle verordeniu gnr.9741g8 (EEG) van de raad van Europa over de invoering van de Euro;

. Overwegende dai inet ingang van tiiïi2A02 de iarieven, vermeld in bovensiaand retributiereglement,
dienen te worden aangepast aan de nieuwe munteenheid;
Overvr'egende dat er afgeu,eken rvoldt van Art. 5 van de verordening nr. 1rc3/g7 (EEG) van de raad
van 17 /06/1997 over enkele bepalingen met betrekking tot de invoering van de Euro, verschenen in het Belgisch
staatsblad dd. ua3/ß98 om de hanteerbaarheid bij de inning te vergemakkelijken;

BESLUIT, inet eenparigheid van stemmen:

Met ingang van 0l/0U2A02 wordt het retributiereglement voor het gebruik van de stedelijke schietstand,

vastgesteld als volgt

Artikel

I

Een retributie zal worden gevorderd van25 euro per schietbeurt van maxilnum anderhalf uur voor ¡et gebruik
van de schietstand door andere korpsen.
1

Aftikel2
Bij gebreke van minnelijke betaling zal de inning van de retributie geschieden langs de wetrelijke b,rgerlijke
rechts"pleging.

Aftilcel3
Drievoudig afschrift van

toegezonden.

deze beslissing

zal voor kennisgeving aan de heer Gouverneur van de provincie worden

*

Gedaan in zitting, datum als ten hoofde,

De Secretaris,
get. H. DE GROOT

De Burgerneester,
ger. L. DURANT

Voor eensluidend afschrift,
Ninove, 29 oktober 2001

De

M. BEECI(MANS,
Bureauchef.

