UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 24 november 2016
Vaststelling van het retributiereglement op het uitlenen van stedelijk signalisatiemateriaal en podium.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

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

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat bij sommige evenementen de impact op het verkeer zo groot is dat er door het
stadsbestuur 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:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 wordt een retributie geheven op het uitlenen van stedelijk
signalisatiemateriaal en podium.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
signalisatiemateriaal:
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
Bij evenementen bedraagt de retributie voor signalisatiemateriaal maximum € 250,00
per evenement met inbegrip van de eventuele vervoerskosten.
Signalisatiemateriaal wordt enkel uitgeleend aan :

Art. 4.

Art. 5.
Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.

particulieren;
verenigingen.
Wanneer er een feestdag vóór of achter de uitleenperiode valt, worden de materialen
een dag eerder of later afgehaald of geleverd. Hiervoor wordt geen vergoeding
aangerekend.
2.
podium, vervoer inbegrepen:
vast bedrag per uitlening:
zonder overkapping
€ 100,00
met overkapping
€ 350,00
Het podium wordt enkel uitgeleend aan:
verenigingen;
scholen op het grondgebied van de stad.
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.
Bij laattijdige aanvragen (minder dan 3 werkdagen op voorhand) wordt een bijkomende kost
van € 50,00 aangerekend.
Het signalisatiemateriaal moet door de ontlener zelf afgehaald en teruggebracht worden.
Indien het ter plaatse moet gebracht en gehaald worden, wordt er een bijkomende
vergoeding aangerekend voor het vervoer heen en terug:
per auto of bestelwagen
€ 12,50
per vrachtwagen
€ 25,00
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.
De retributie op signalisatiemateriaal en podium is niet verschuldigd door
onderwijsinstellingen voor zover de manifestatie louter gericht is op de schoolactiviteiten.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Het retributiereglement van 21.03.2013 op het uitlenen van gemeentelijke materialen en
verkeerssignalisatie wordt opgeheven met ingang van 01.02.2017.

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.

