UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 15 september 2016
Vaststelling van het retributiereglement op het aanpassen van het brandregime voor evenementen.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen,
Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx: Schepenen;
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Lieve Renders: Schepen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23.05.2016 betreffende
het brandregime voor het doven van de openbare verlichting van 00.00 u. tot 5.00 u.;
Gelet op de vraag van verenigingen/organisatoren van evenementen om de openbare verlichting niet
te doven van 00.00 u. tot 5.00 u. tijdens hun evenement;
Overwegende dat de stad wil ingaan op bovenvermelde vraag, indien de organisator instaat voor de
extra onkosten die Eandis aan het stadsbestuur zal aanrekenen voor het niet doven van de
straatverlichting tijdens de gevraagde momenten;
Overwegende dat Eandis volgende opmerkingen heeft gemaakt:
per stuurpunt rekent Eandis een forfait van € 322,95 excl. BTW aan. Wanneer er een
evenement is dat door meerdere stuurpunten wordt verlicht (vooraf moeilijk te bepalen), moet
Eandis een veelvoud aanrekenen van dit forfait.
Eandis is van oordeel dat niet elk evenement in aanmerking kan komen om de openbare
verlichting aan te passen. Zo zou het forfaitair bedrag voor het jaarlijks verbruik voor het
branden van de openbare verlichting van de stad niet meer correct zijn omdat het berekend is
op de ingestelde lichturen.
het is niet mogelijk om rechtstreeks aan de organisator te factureren.
een goedkeuring vanuit het stadsbestuur is steeds noodzakelijk vooraleer Eandis ingaat op de
vraag van de organisatie van een evenement.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs,
Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 21.09.2016 wordt een retributie geheven op het aanpassen van het brandregime voor
het doven van de openbare verlichting van 00.00 u. tot 05.00 u.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de organisatoren van openbare evenementen die hierom
verzoeken en die voldoen aan de hierna beschreven voorwaarden.
Art. 3.
Er wordt enkel ingegaan op de vraag van organisatoren van een evenement om de
openbare verlichting aan te laten tussen 00.00 u. en 5.00 u. op de plaats van het

Art. 4.
Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

evenement op voorwaarde dat:
het evenement in openlucht plaatsvindt op het grondgebied van ScherpenheuvelZichem;
het evenement toegankelijk is voor iedereen (geen private feestjes);
het evenement minstens 1000 bezoekers verwacht.
Het niet doven van de verlichting tijdens een evenement moet ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
De retributie bedraagt de werkelijke kostprijs die het stadsbestuur moet betalen aan Eandis.
Voor de juiste berekening van de retributie zal er steeds voorafgaandelijk een offerte
aangevraagd worden aan Eandis. De organisator ontvangt steeds een kopie van deze
offerte en kan zijn aanvraag op basis hiervan intrekken tot 14 dagen voor het evenement.
Deze intrekking dient schriftelijk te gebeuren.
De aanvraag voor het wijzigen van het brandregime voor het doven van de straatverlichting
tussen 00.00 u. en 5.00 u. moet minstens 2 maanden voor het evenement gebeuren via het
evenementenformulier.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

