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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
donderdag, 28 november 2019
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche,
P. Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
A. Vervarcke-Pattyn, O. Bodyn, I. Goeminne, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, C. Coudyser, F. Pottier, T. Gobert, O. Van Caeyzeele, P.
Van Eeghem, N. Costers, N. Wenmaekers, F. Maes, K. Cauwels, N.
Couhysder, K. De Plecker, C. Bedert, L. Lierman, L. Callens, J. Van Durme,
A. Geerinckx, Raadsleden;
M. Gobert, Algemeen directeur
F. Bienstman-De Vreeze, A. Mestdach, Raadsleden

43. Financien - Ontvangsten - Retributiereglement op de
afgifte van identificatieplaatjes voor strandcabines en
toegangsbewijzen voor de zeedijk - Vaststelling.
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het bijzonder op het
artikel 40 §3, artikel 41 14°, artikel 286 §1, artikel 287, artikel 288 en artikel 330;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 maart 2016 houdende hervaststelling van een retributie op de
afgifte van identificatieplaatjes voor strandcabines en toegangsbewijzen voor de zeedijk;
Gelet op het gemeentelijk reglement op de uitreiking en het gebruik van een badge en doorgangssticker
voor de bediening van de slagbomen op de zeedijk van 30 april 2015, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het passend is dat bij vervanging van identificatieplaatjes voor strandcabines en
toegangsbewijzen voor de zeedijk ingevolge verlies, beschadiging, diefstal of enige andere vorm van
buitenbezitstelling, een vergoeding wordt betaald;
Overwegende dat een jaarlijkse administratiekost zal aangerekend worden voor toegangsbewijzen voor
de zeedijk welke zelden gebruikt worden, gelet op de administratie dat ermee gepaard gaat;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1.: Doel
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie
gevestigd op:
a) de vervanging van :

identificatieplaatjes voor strandcabines

toegangsbewijzen voor de zeedijk
b) de





jaarlijkse activatie voor toegangsbewijzen afgeleverd aan volgende doelgroepen:
taximaatschappijen
bedrijven centrale verwarming en sanitair
elektrobedrijven
liftbedrijven









slotenmakers
verhuisfirma’s
schoonmaakbedrijven
ruitenwassers
leveranciers drank en voeding
conciërges
restauranthouders

Art. 2.: Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door:
de vergunninghouder van de strandcabine;
de houder van het toegangsbewijs voor de zeedijk.
Art. 3.: Tarieven
§1. De retributie ingevolge verlies, beschadiging, diefstal of enige andere vorm van buitenbezitstelling of
het niet terug binnenbrengen bij opzeg is vastgesteld op:
10,00 EUR per vervanging van het identificatieplaatje bestemd voor de strandcabine;
20,00 EUR per vervanging van de badge bestemd voor de toegang tot de zeedijk;
10,00 EUR per vervanging van de sticker bestemd voor de toegang tot de zeedijk.
§2. De jaarlijkse administratiekost voor activatie van het toegangsbewijs voor de zeedijk, voor de
doelgroepen vermeld in art. 1, is vastgesteld op 20,00 EUR per toegangsbewijs.
Art. 4.: Betaling
De retributie wordt vooraf betaald.
Art. 5.: Invordering
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden volgens de modaliteiten
bepaald in artikel 177 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Art. 6.: Algemene bepalingen
De bekendmaking van het besluit gebeurt overeenkomstig de artikelen 286 t/m 288 van het decreet over
het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. Overeenkomstig artikel 330 van hetzelfde decreet wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het besluit.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Algemeen directeur,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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