Gemeenteraad
zitting van 18 december 2017
FINANCIËN
Belastingen en Ontvangsten
Besluit

Goedgekeurd

Retributiereglement - Containers geplaatst op het openbaar domein Goedkeuring (2017_GR_00553)
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Louis Tobback, burgemeester-voorzitter;
de heer Carl Devlies, schepen; de heer Dirk Robbeets, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Denise
Vandevoort, schepen; mevrouw Myriam Fannes, schepen; de heer Mohamed Ridouani, schepen; de heer Erik
Vanderheiden, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, schepen; de heer Herwig Beckers, schepen; mevrouw Christiane
Vanneck, raadslid; de heer Etienne Bruggemans, raadslid; mevrouw Eveline Madrid, raadslid; de heer Fons Laeremans,
raadslid; de heer Fred Debrun, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Griet Valgaeren, raadslid; de heer
Gunther Rens, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Hilde De Troyer, raadslid; mevrouw Hilde Van
Wichelen, raadslid; de heer Jaak Brepoels, raadslid; de heer Johan Geleyns, raadslid; mevrouw Karin Brouwers,
raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Liesbet Stevens, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers,
raadslid; de heer Luc Ponsaerts, raadslid; mevrouw Marleen Demuynck, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; de
heer Pierre Neefs, raadslid; de heer Saïd El Khadraoui, raadslid; de heer Thomas Van Oppens, raadslid; mevrouw Tine
Eerlingen, raadslid; de heer Toon Toelen, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
de heer Gust Vriens, stadssecretaris
Afwezig:
de heer David Dessers, raadslid; mevrouw Mieke Wellens, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid; mevrouw Sabine
Bovendaerde, raadslid
Verontschuldigd:
mevrouw Els Van Hoof, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; mevrouw Lalynn Wadera, raadslid; mevrouw Lies
Corneillie, raadslid; mevrouw Renate Hufkens, raadslid

Status
Goedgekeurd bij handopsteking met:
- 22 stem(men) voor: Herwig Beckers; Jaak Brepoels; Karin Brouwers; Etienne Bruggemans; Mich De
Winter; Carl Devlies; Saïd El Khadraoui; Myriam Fannes; Johan Geleyns; Fons Laeremans; Eveline
Madrid; Pierre Neefs; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Dirk Robbeets; Liesbet Stevens; Louis
Tobback; Erik Vanderheiden; Denise Vandevoort; Christiane Vanneck; Dirk Vansina; Bieke Verlinden
- 14 onthouding(en): Frieda Aerts; Hilde De Troyer; Fred Debrun; Zeger Debyser; Katelijne
Dedeurwaerder; Marleen Demuynck; Tine Eerlingen; Hagen Goyvaerts; Luc Ponsaerts; Gunther
Rens; Toon Toelen; Griet Valgaeren; Thomas Van Oppens; Hilde Van Wichelen

Beschrijving
Beknopte samenvatting
Het gemeenteraadsbesluit betreft een wijziging aan het retributiereglement op containers geplaatst op
het openbaar domein: voorzien van een uniform tarief. Overeenkomstig artikel 253, § 1, 3°, van het
gemeentedecreet wordt een kopie van het besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Regelgeving: bevoegdheid
- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet
Juridische grond
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- het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 aangaande het retributiereglement op containers
geplaatst op het openbaar domein
- het artikel 42, § 3, 186 en 253 van het gemeentedecreet
Argumentatie
Voor het plaatsen van een container op het openbaar domein rekent de stad een retributie aan. Onder
een container wordt verstaan een metalen verstevigde open verzamelbak voor materialen afkomstig
van afbraak-, bouw-, renovatie-, tuin- of wegenwerken welke afgezet en opgetrokken wordt door een
specifiek daarvoor voorziene vrachtwagen. De signalisatie van de container moet voldoen aan de
voorschriften voorzien in artikel 8 van het Ministrieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren
van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
De huidige tariefstructuur voorziet in volgende tarieven:
- met voorafgaande toelating: gratis voor de eerste kalenderdag (éénmaal per periode van veertien
kalenderdagen) en gratis voor zon- en feestdagen;
- met voorafgaande toelating: 30 euro per volgende kalenderdag;
- zonder voorafgaande toelating: 60 euro per kalenderdag.
De dienst vergunningen wenst een platform op te zetten voor online aanvragen van onder andere
toelatingen voor het plaatsen van een container, gecombineerd met een onmiddellijke inning van de
retributie. De huidige tariefstructuur maakt de controle en de berekening in het online platform moeilijk.
De tariefstructuur wordt vereenvoudigd naar één tarief voor een container per dag (zon- en
feestdagen blijven gratis). Een uniform tarief van 20 euro per dag is te verantwoorden: enerzijds houdt
dit een daling in van 30 euro naar 20 euro, anderzijds valt de eerste gratis dag weg. Er wordt geen
afzonderlijk tarief voorzien voor het plaatsen van een container zonder voorafgaande toelating. Dit
komt in de praktijk niet veel voor en in het geval dit wordt vastgesteld kan dit met een proces-verbaal
beboet via gerechtelijke weg (artikel 7.3 en 78.1.1 van het koninklijk besluit van 01 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg en artikel 342 van het gecoördineerd politiereglement inzake de reinheid van de openbare
wegen).

Besluit
Artikel 1
De wijziging aan het retributiereglement op containers geplaatst op het openbaar domein goed te
keuren.

Bijlagen
1. 20171218_GR_containers.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Op last van de raad:
de stadssecretaris

de voorzitter

bij delegatie

Gust Vriens
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Carl Devlies
schepen van financiën en ruimtelijke ordening

Pagina 2 van 3

Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017
Retributiereglement - Containers geplaatst op het openbaar domein - Goedkeuring (2017_GR_00553)

Retributiereglement op containers geplaatst op het openbaar domein
GR 18 december 2017

Artikel 1 – Omschrijving retributie
Er wordt een retributie geheven op containers die tijdelijk geplaatst worden op het openbaar domein.
Artikel 2 - Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de toelating voor het plaatsen van de container en,
indien deze onbekend is, door de eigenaar van de container.
Artikel 3 - Tarief
De retributie voor de inname van de oppervlakte nodig voor de plaatsing van één container wordt
vastgesteld op 20 euro per kalenderdag, uitgezonderd zon- en feestdagen.
Artikel 4 – Betaalwijze
De retributie dient bij de aanvraag van de toelating of op eerste verzoek betaald te worden. Bij gebrek
aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel
94 van het gemeentedecreet of via gerechtelijke weg.
Artikel 5 – Algemene bepalingen
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2018. Het gemeenteraadsbesluit van 16 december
2013 aangaande het hetzelfde onderwerp wordt opgeheven vanaf het in voege treden van onderhavig
reglement.
Dit besluit zal voor kennisgeving naar de heer gouverneur worden gezonden.
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