Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 19 juli 2021
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez,
Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Dirk Desmet, voorzitter;
Bart Colson, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn,
Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman,
Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor,
Sofie Vermeulen, Johan Rollez, raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Brigitte Desmet, Yves De Bosscher, Antoon Vanassche, raadsleden

Onderwerp:

Aanpassingen algemeen retributiereglement 2020-2025.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 41, 14°.
Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende goedkeuring algemeen retributiereglement
2020-2025.
- Besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2020 houdende goedkeuring aanpassingen algemeen
retributiereglement 2020-2025.
- Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 houdende goedkeuring aanpassingen algemeen
retributiereglement 2020-2025.
Verwijzingsdocumenten
Gecoördineerde

versie

van

het

algemeen

gemeentelijk

retributiereglement

2020-2025

(GR20210719_bijlage_2021_31).
Adviezen jeugdraad, sportraad, adviesraad voor cultuur en bibliotheek, ouderenadviesraad en gezins- en
welzijnsraad.
Motivering
Het initiële algemeen gemeentelijke retributiereglement werd voor de periode 2020-2025 goedgekeurd in
zitting van de gemeenteraad van 16 december 2019. Het algemeen gemeentelijke retributiereglement 20202025 werd reeds aangepast in volgende zittingen van de gemeenteraad: 13 juli 2020 en 14 december 2020.
Volgende aanpassingen worden op heden voorgesteld:
3. Vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25.04.2014 betreffende de
omgevingsvergunning
-

Er wordt een tarief toegevoegd voor aanvraag opname vergunningsregister als vergund geacht.

-

De voorwaarden voor extra ondersteuning bij het loket woon- en leefomgeving worden duidelijker
omschreven.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 2718-3457-8018-0408.

5. Waarborg voor de groenaanleg en de landschappelijke integratie van een bouwproject in zijn omgeving
-

Dit hoofdstuk wordt geschrapt, dergelijke financiële waarborgen zullen opgenomen worden onder de
algemene voorwaarden van de omgevingsvergunning.

11. Verkoop van afvalzakken voor ophaling restfractie, PMD-fractie en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
-

De transparante foliezakken (punt 11.3) worden geschrapt en vermeld bij PMD.

22. Tarieven onderwijs
-

Tarieven schoolmaaltijden worden aangepast conform de indexering door de leverancier.

-

Tarief leerkrachten wordt toegevoegd.

-

Tarief schoolzwemmen 30 minuten wordt aangepast en 45 minuten wordt toegevoegd.

-

Tarief voor klasfoto’s wordt verhoogd.

23. Tarieven activiteiten vrije tijd (jeugd, sport, cultuur en bibliotheek)
-

Toevoeging omschrijving.

24. Tarieven gemeentelijke infrastructuur
-

In het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 is één van de acties het herbekijken van tarieven voor onze
gemeentelijke infrastructuur. Er werd een werkgroep binnen de cluster opgericht om de tarieven
beter op elkaar af te stemmen.

-

Er werd advies gevraagd aan de jeugdraad, sportraad, cultuurraad, bib-raad, ouderenadviesraad en
gezins- en welzijnsraad.

27. Kunstacademie Zwevegem
-

Diverse tarieven worden aangepast.

32. Plaatsen van een terras op het openbaar domein
-

Dit hoofdstuk wordt toegevoegd, het tarief bedraagt 0,00 euro.

BESLUIT
17 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Barbara
Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey,
Isabelle Dewitte, Nele Vroman)
5 STEMMEN TEGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan
Rollez)
2 ONTHOUDINGEN (Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)
Artikel 1
De aanpassingen aan de hoofdstukken 3, 5, 11, 22, 23, 24, 27 en 32 van het algemeen retributiereglement initieel goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2019 voor een termijn van zes jaar,
vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 en reeds in diverse zittingen van de gemeenteraad
aangepast - worden goedgekeurd.
Artikel 2
Een gecoördineerde versie van het retributiereglement (GR20210719_bijlage_2021_31) wordt opgemaakt.
Artikel 3
Deze beslissing wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de web-toepassing van de gemeente
overeenkomstig artikel 286 §1 van het decreet lokaal bestuur.
Namens de Gemeenteraad
(get.) Jan Vanlangenhove

(get.) Dirk Desmet

algemeen directeur

voorzitter
Voor eensluidend afschrift,
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Zwevegem, 20 juli 2021
Jan Vanlangenhove

Dirk Desmet

algemeen directeur

voorzitter
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Handtekening(en)
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