
GEMEENTEBESTUUR TERVUREN PROVINCIE VLAAMS.BRABANT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Openbare vergadering van donderdag 19 december 2013

Aanwezigen Bram PETERS, voorzitter;
Jan SPOOREN, burgemeester;
Mario VAN ROSSUM, Mark VAN ROY, Hubert KEYAERTS, Jan TRAPPENIERS,
Lut KINT, Theo DEBEER, schepenen;
Monica VAN DE VELDE, Bruno EULAERTS, Pierre THIENPONT, Willy
ROEYKENS, Benoît VALENTIN, Geoffroy de SCHAETZEN, Vera MEULEMANS,
Femke TAYMANS, Bram BARTHOLOMEES, Christiane NEALE, Caroline
SCHELLEKENS, Werner AERTS, Sebastiaan COUDRÉ, Omer GRAULUS, Kelly
MERCKX, Annick HUS, Christine TINLOT, lnge SIMONS, Francine LOOCKX,
raadsleden;
Roeland DEKERK, secretaris.

Verontschuldigd:

Retributiereglement betreffende de aanrekening van de prestaties gelevqrd door het
qemeenteliik vakpersoneel

De gemeenteraad,

Gelet op artikel 173van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op de gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BA 201 1 lO1 ;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2006 houdende vaststelling van een
retributiereglement betreffende de aanrekening van de prestaties geleverd door het gemeentelijk
vakpersoneel, voor kennisneming aangenomen door de heer gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant op 26 februari 2007;

Overwegende dat de gemeentewerklieden regelmatig opgedragen worden diensten en werken uit te
voeren op vraag van de lokale politie, particulieren, alsook privé- en openbare organismen;

Overwegende dat het passend is de kosten van deze diensten te recupereren door middel van een
retributie;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT: met 20 Ja'stemmen bij 7 onthoudingen (Bartholomees, Eulaerts, Meulemans, Roeykens,
Neale, Merckx, Simons)

Artikel 1 : Met ingang van 01 januari 2014 wordt ten behoeve van de gemeente volgende retributie
vastgesteld voor prestaties geleverd door het gemeentelijk vakpersoneel:
- lnzetten van vrachtwagen 2onder chauffeur: 35,00 euro/u.
- Loonkosten van werklieden: 35,00 euro/u. a

De prestaties worden aangerekend vanaf het tijdstip van vertrek aan de stelplaats en elk begonnen
uur wordt volledig aangerekend.
Artikel2: De retributie is verschuldigd door:
- de persoon, het gezin of door het privé of openbaar organisme, die de dienst bij het bestuur



aanvraagt
- hetzij, de dader(s) van het feit dat aanleiding gaf tot het inzetten van het gemeentelijk vakpersoneel
op vraag van de lokale politie.
Artikel 3: De retributie dient betaald te worden l0 dagen na toezending van de afrekening.
Artikel4: Bijgebreke aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel
overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet of via gerechtelijke weg.
Artikel 5: Deze beslissing wordt, in tweevoud, ter kennisgeving aan de toezichthoudende overheid
overgemaakt.
Artikel 6: Het voormelde gemeenteraadsbesluit van 21 december 2006 wordt met ingang van 1 januari
2014 opgeheven.

Door de raad:
De gemeentesecretaris,
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De voorzitter

voorzitter

EENSLUIDEND UITTREKSEL :
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