UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 28 NOVEMBER 2019
Vaststelling van het retributiereglement op het uitlenen van stedelijk signalisatiemateriaal en
podium.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Tony Vancauwenbergh,
Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de gemeenteraad;
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Hendrickx: schepen;
Geert Janssens, Suzy Wouters: raadsleden

Afwezig:

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het gemeentebestuur de erkende verenigingen op haar grondgebied en de
organisatoren van buurtfeesten, waarvoor een buurtfeestencheque wordt toegekend, extra wil
ondersteunen bij het organiseren van hun evenementen; dat bijgevolg voor deze verenigingen en
organisatoren van buurtfeesten een korting krijgen van 50 % voor het gebruik van
signalisatiemateriaal;
Overwegende dat bij sommige evenementen de impact op het verkeer zo groot is dat er door het
gemeentebestuur bepaald wordt dat er zeer veel signalisatie noodzakelijk is; dat het daarom
aangewezen is om een maximumbedrag voor dit signalisatiemateriaal vast te stellen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op het uitlenen van stedelijk
signalisatiemateriaal en podium.
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager of organisator (bij evenementen).
Uitzondering
Signalisatiemateriaal kan niet ontleend worden door natuurlijke of rechtspersonen indien de
signalisatie wordt gebruikt in het kader van zijn of haar normale en wederkerende
professionele activiteiten.
Art. 3.
Bedragen en berekening

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1. Signalisatiemateriaal, uitgezonderd voor de erkende verenigingen en organisatoren van
buurtfeesten, waarvoor een buurtfeestencheque wordt toegekend:
vast bedrag per uitlening:
- administratiekost
€ 10,00
per dag:
- knipperlicht + batterij
€ 1,00
- bareel met teken + 2 sokkels
€ 2,50
- bareel zonder teken + 2 sokkels
€ 2,00
- verkeersteken met sokkel
€ 1,00
- verkeersteken zonder sokkel
€ 1,00
- wegwijzer met sokkel
€ 1,00
- wegwijzer zonder sokkel
€ 1,00
- nadar
€ 0,20 per element
- sokkel
€ 0,50
2. Signalisatiemateriaal voor de erkende verenigingen en organisatoren van buurtfeesten,
waarvoor een buurtfeestencheque wordt toegekend: Op de totaliteit van de bedragen
zoals vastgesteld bij punt 1. wordt een korting toegestaan van 50 %.
3. Bij evenementen bedraagt de retributie voor signalisatiemateriaal voor alle aanvragers
en organisatoren van evenementen maximum € 250 per evenement met inbegrip van
de eventuele vervoerskosten.
4. podium, vervoer en plaatsing inbegrepen:
vast bedrag per uitlening:
- zonder overkapping
€ 110
- met overkapping
€ 375
Het podium wordt enkel uitgeleend aan:
- erkende verenigingen;
- scholen op het grondgebied van de stad.
Bijkomende bepalingen:
- De huurperiode van het materiaal wordt berekend vanaf de dag voorafgaand aan het
evenement/de werken tot en met de laatste dag waarop het evenement/de werken
plaatsvinden. Indien de aanvrager de materialen eerder wenst te huren, wordt de
huurperiode aangepast aan de gevraagde periode.
- Op de eerste werkdag volgend op de huurperiode moet het ontleende materiaal vanaf
8u terug ter beschikking gesteld worden van de stad indien het door de stadsdiensten
moet opgehaald worden. Wanneer de ontlener het materiaal zelf terug brengt, moet dit
gebeuren op de eerste werkdag volgend op de huurperiode. Indien aan deze
voorwaarden niet voldaan wordt, wordt de huurperiode verlengd tot de stad terug in het
bezit is van het ontleende materiaal.
- Signalisatiemateriaal en podium kunnen enkel uitgeleend worden indien deze geplaatst
worden op grondgebied Scherpenheuvel-Zichem.
- Enkel een ander gemeentebestuur kan nadar of podium aanvragen voor gebruik op hun
grondgebied. Deze worden dan opgehaald en teruggebracht door het gemeentebestuur
die de aanvraag gedaan heeft.
Laattijdige aanvragen
Bij laattijdige aanvragen (minder dan 5 werkdagen op voorhand) wordt voor alle aanvragers
en organisatoren van evenementen een bijkomende kost van € 50 aangerekend.
Vervoer
Het signalisatiemateriaal kan door de ontlener zelf afgehaald en teruggebracht worden tenzij
anders opgelegd in de signalisatievergunning of tijdelijke politieverordening. Er wordt een
bijkomende vergoeding aangerekend voor het vervoer heen en terug:
per auto of bestelwagen
€ 15
per vrachtwagen
€ 30
Schade of verlies
De gebruiker moet het materiaal terugbrengen in de staat waarin het zich bevond bij het
uitlenen. Bij schade of verlies van het uitgeleende materiaal zal de werkelijke kostprijs voor
de herstelling of vervanging bijkomend aangerekend worden.
Vrijstellingen
De retributie op signalisatiemateriaal en podium is niet verschuldigd door
onderwijsinstellingen voor zover de manifestatie louter gericht is op de schoolactiviteiten.

Art. 8.

Art. 9.

Betaling
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.

de algemeen directeur
Eva Poelemans

Namens de gemeenteraad,
de voorzitter van de gemeenteraad
Marleen Van Meeuwen

de algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift,
de voorzitter van de gemeenteraad

Eva Poelemans

bij delegatie
Manu Claes
burgemeester

