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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
donderdag, 28 februari 2013
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
M. Willems, I. Reubens, D. De Vlamynck, A. Wittesaele, K. Demeyere, P.
Geerinckx, K. van der Hooft, Schepenen;
H. De Plecker, D. Despiegelaere, L. Lierman, A. Vervarcke-Pattyn, F.
Naert, J. Verbouw, P. Vlietinck, O. Bodyn, C. Coudyser, J. Morbee, A.
Rappé, C. Trio, K. Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, L. Dieltiens, A.
Maertens, G. Deman, E. Suy, F. Pottier, Raadsleden;
M. Gobert, Wd. Secretaris
P. De Groote, Schepen;
A. Vandenbussche, V. Engelrelst, S. Vandierendonck - Van De Sompele,
Raadsleden

De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 235 § 2 5° en 242 §4;
Gelet op de beheersovereenkomst 2007-2012 afgesloten op 17 december 2007 tussen de
gemeente en AGSO Knokke-Heist, inzonderheid artikel 20;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 1997 tot het vaststellen van het tarief
waterverkoop en meterverhuur, inzonderheid artikel 2; en de beslissing van de gemeenteraad van
22 december 2011 tot het verhogen van deze tarieven, dit met ingang van 01 januari 2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 juni 2005 tot het vaststellen van een
gemeentelijke saneringsbijdrage; gewijzigd bij beslissingen van de gemeenteraad van 29 november
2006 en van 25 november 2009;
Gelet op het besluit van de Minister van Economie van 28 januari 2013 houdende de goedkeuring
tot het vervangen van het systeem tot aanrekenen van meterhuur door een vast aansluitrecht;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 5 februari 2013 tot vaststelling van het
tariefreglement “Drinkwater en Saneringsbijdrage”;
Overwegende dat het gemeentedecreet voorziet dat het autonoom gemeentebedrijf de tarieven en
de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde prestaties vaststelt binnen de grenzen van de
in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifering;
dat ten deze artikel 20 van de beheersovereenkomst 2007-2012 voorziet dat de gemeente hierover
een bindend advies uitbrengt en desgevallend de nodige wijzigingen en/of aanpassingen voorstelt;
Overwegende dat dit voorafgaand advies slechts zinvol is voor de structurele en fundamentele
tariefaanpassingen, zodat het kan volstaan om automatische prijsaanpassing aan de levensduurte
(inflatie), geautoriseerd door een wettelijke regeling of mits goedkeuring door de daartoe
ingestelde voogdij of toezichthouder voorafgaand ter kennis te brengen van het College van
Burgemeester en Schepenen;

Overwegende dat het door de raad van bestuur van AGSO Knokke-Heist ingesteld tariefreglement
gebaseerd is op een uitvoerige nota overlegd in de prijzencommissie en door de Minister van
Economie op 28 januari 2013 aanvaard voor wat betreft de instelling van een vast aansluitrecht;
dat deze stukken aan het dossier werden toegevoegd;
Overwegende dat de gemeente zich aansluit bij de beslissing van de Minister en van de Economisch
Toezichthouder;
BESLUIT:
Artikel 1
Het tariefreglement voor drinkwater en saneringsbijdragen geldig per 1 januari 2013, goedgekeurd
door de raad van bestuur van AGSO Knokke-Heist in zitting van 5 februari 2013, wordt gunstig
geadviseerd.
Art. 2
Onder voorbehoud van goedkeuring door de daartoe bevoegde voogdijoverheid – voor het ogenblik
de Minister van Economie - kunnen de in artikel 2 en 3 van het reglement bepaalde tarieven
jaarlijks en zonder voorafgaand advies van de gemeenteraad worden geïndexeerd.
De in artikel 4 van het reglement bepaalde tarieven worden jaarlijks en zonder voorafgaand advies
van de gemeenteraad aangepast overeenkomstig het advies van de Economisch Toezichthouder, de
Vlaamse Milieumaatschappij.
Het College van Burgemeester en Schepenen ontvangt jaarlijks en voorafgaand kennisgeving van
deze prijsaanpassingen.
Art. 3
Het autonoom gemeentebedrijf AGSO Knokke-Heist uit te nodigen om de beheersovereenkomst
2007-2012 in overeenstemming te brengen met de bepalingen van huidig besluit en hiertoe een
passend voorstel aan de raad voor te leggen.
Art. 4
Artikel 2 van het raadsbesluit van 26 juni 1997 tot het vaststellen van het tarief waterverkoop en
meterverhuur en het raadsbesluit van 22 december 2011 tot het verhogen van deze tarieven,
worden opgeheven met ingang van 01 januari 2013.
Het raadsbesluit van 30 juni 2005 tot het instellen en aannemen van een bijdrage voor
gemeentelijke en bovengemeentelijke afwatersanering en de raadsbesluiten van 29 november
2006 en 25 november 2009 tot het hervaststellen/verhogen van deze gemeentelijke
saneringsbijdrage worden opgeheven met ingang van 01 januari 2013.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Wd. Secretaris,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
Marian Desoete
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
© 27-12-2013 13:58:00 – Knokke-Heist

