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2019/GR/409 -Algemeen gemeentelijk retributiereglement - recuperatie van kosten: goedkeuring
verlenging voor de periode 2020-2025.

De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Op 16 september 2014 keurde de gemeenteraad een retributie goed die gevraagd wordt om de
kosten betreffende het laden en bergen van goederen voortkomend van uitdrijvingen en het weghalen
en bewaren van achtergelaten voertuigen.Verder wordt het gemeentebestuur regelmatig
geconfronteerd met evenementen in of op het gemeentelijk patrimonium met als gevolg dat er soms
schade wordt vastgesteld na afloop. Een retributiereglement geeft het gemeentebestuur een
rechtsgrond om de schade te laten vergoeden en de kosten te recupereren die nodig zijn om alles
weer in zijn oorspronkelijke toestand te brengen. Dit reglement werd verschillende malen aangepast
en uitgebreid met diverse situaties.
Aangezien het huidige retributiereglement slechts loopt tot het einde van 2019, is het aangewezen dit
te verlengen voor 6 jaar, ttz tot en met 2025.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Het decreet Lokaal Bestuur
Gelet op de wet van 30 december 1975 betreffende goederen die buiten particuliere eigendommen
werden gevonden of op de openbare weg werden geplaatst
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
Het gecoördineerd algemeen gemeentelijk retributiereglement, meer bepaald hoofdstuk 9
'Omgevingsontwikkeling en infrastructuur - Recuperatie van kosten' (p.67)
Gemeenteraadsbesluit van 16/9/2014, gewijzigd op 22/12/2015 - 05/09/2017 en 25/04/2018
betreffende retributiereglement op recuperatie van kosten

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Art.1: het algemeen gemeentelijk retributiereglement wordt aangepast als volgt voor wat betreft
hoofdstuk 9 'Omgevingsontwikkeling en infrastructuur - Recuperatie van kosten':
(schrappingen en toevoegingen in geel gemarkeerd)
Voor een termijn van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt het retributiereglement
betreffende de recuperatie van kosten voor het laden en bergen van goederen voortkomend van
uitdrijving, voor het weghalen en bewaren van achtergelaten voertuigen en/of voorwerpen, voor het
opruimen van zwerfvuil en sluikstort, verwijderen hinderlijk groen en voor allerhande schadegevallen
als volgt goedgekeurd:
1.

1.
Uitvoeren van uitdrijvingen of weghalen van achtergelaten goederen op openbaar
domein

•

§ 1 De gemeente heeft een wettelijke verplichting om goederen die door een uitdrijving of om
een andere reden achtergelaten worden op de openbare weg, op te halen. Deze regeling
geldt niet voor in beslag genomen goederen door het parket of die door andere wettelijke
bepalingen geregeld zijn.

•

§ 2 De retributie voor het laden, bergen en eventueel storten van goederen voortkomend van
uitdrijving wordt als volgt samengesteld:

a)

uurloon personeel:

b)

Vervoerkosten:

c)

opslag van de goederen:

d)

startkosten

30 euro/uur
25 euro (per enkele rit)
100 euro per gestarte maand
factuur startkosten

Deze retributie is verschuldigd door de eigenaar van de goederen of door zijn rechtverkrijgenden
ongeacht of hij de goederen achteraf terug óphaalt.

In het geval het OCMW en/of de dienst Sociaal Welzijn van Anzegem een verklaring aflevert waaruit
blijkt dat de eigenaar of zijn rechtverkrijgenden niet in de mogelijkheid geacht wordt deze retributie te
betalen, wordt de retributie niet geheven. De teruggave van de goederen aan de eigenaar of zijn
rechtverkrijgenden vóór het verstrijken van de in paragraaf 3 gestelde termijnen, is afhankelijk van de
voorafgaande betaling van deze retributie.

§ 3 Termijnen:
Alle goederen worden, conform de wet van 30 december 1975 "betreffende de goederen buiten
particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot
uitzetting", gedurende 6 maanden opgeslagen. Na deze termijn worden ze van rechtswege eigendom
van de gemeente. Vier maanden na de opslag op de technische uitvoeringsdienst wordt er een
aangetekend schrijven verstuurd naar de eigenaar indien deze bekend is. Als het materiaal door de
eigenaar wordt opgehaald vóór het verstrijken van de periode van 6 maanden, moet de eigenaar of
rechtverkrijgende van de goederen een bewijs van betaling kunnen voorleggen van de factuur
betreffende de op dat moment reeds gemaakte kosten.
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§ 4 Bestem m ing niet afgehaalde goederen:
G oederen die na zes m aanden niet w orden afgehaald door de eigenaar of zijn rechtverkrijgende, ,
krijgen de volgende bestem m ingen:

a)
indien de goederen kunnen gebruikt w orden binnen de gem eentelijke diensten dan w orden ze
behouden.
b)
alle overige goederen w orden gratis aan het kringloopcentrum aangeboden of afgevoerd naar
het containerpark.

1.

2.

•

§ 1 Achtergelaten voertuigen, met uitzondering van fietsen, die door de politie worden
binnengebracht op de terreinen van de technische uitvoeringsdienst worden daar verder
opgeslagen conform de wet van 30 december 1975 tot de termijn van 6 maanden afgelopen
is. Deze regeling geldt niet voor goederen die door het parket in beslag genomen zijn of door
andere wettelijke bepalingen geregeld zijn.

•

§ 2 Termijnen:

Voertuigen

Alle voertuigen, met uitzondering van fietsen, worden gedurende 6 maanden opgeslagen. Na deze
termijn worden ze eigendom van de gemeente. Vier maanden na het afleveren op de technische
uitvoeringsdienst wordt er een aangetekend schrijven verstuurd naar de eigenaar indien deze bekend
is. Als het voertuig door de eigenaar wordt opgehaald moeten alle kosten vooraf worden betaald
gedragen door de gemeente tijdens de periode dat het voertuig werd bewaard.

•

§ 3 Het tarief voor de bewaring van voertuigen, met uitzondering van fietsen, wordt
vastgesteld op 100 euro per voertuig.

•

§ 4 Bestemming niet afgehaalde voertuigen, met uitzondering van fietsen:

De voertuigen die niet worden afgehaald door de eigenaar krijgen de volgende bestemming:
a)
Indien het voertuig nog kan en mag gebruikt worden en van nut kan Zijn voor de gemeentelijke
diensten, dan wordt dit behouden.
b)
Het voertuig wordt individueel verkocht indien het voertuig nog voor een redelijke prijs kan en
mag verkocht worden.
c)
Indien het voertuig niet meer kan verkocht worden, wordt het voertuig geschonken aan een
school of een instelling.

1.

3.
Gewone gevonden voorwerpen op Anzegems grondgebied binnengebracht bij de
politie.
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§1. Gewone gevonden voorwerpen die bij de politie worden binnengebracht blijven daar bewaard tot 6
maand na het tijdstip van aantreffen. Als deze termijn is verstreken, worden de voorwerpen eigendom
van de gemeente waar de voorwerpen werden aangetroffen.

§2. Bij elk gevonden voorwerp wordt er door de politie een meldingsformulier gestopt en worden dit
aan de gemeente overgemaakt. De burgemeester en de algemeen directeur tekenen voor ontvangst
bij afgifte van deze goederen en de ontvangstdatum wordt vermeld.

•

§3. Bestemming niet afgehaalde goederen:

Deze goederen krijgen de volgende bestemming:
a)
indien de goederen kunnen gebruikt worden binnen de gemeentelijke diensten dan
worden ze behouden.
b)
alle overige goederen worden gratis aan het kringloopcentrum aangeboden of afgevoerd
naar het containerpark.

1.

4.

Schadegevallen

§ 1 Principe:
Bij schade veroorzaakt door derden aan het openbaar domein, gemeentelijke eigendommen of
infrastructuur worden alle kosten die nodig zijn om alles weer in zijn oorspronkelijke toestand terug te
brengen, integraal doorgerekend aan de schadeverwekker.

§ 2 De tarieven:
alle materialen:
administratiekosten/beheer dossier:
uurloon personeel:

kostprijs
25 euro
30 euro/uur

voor een termijn van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 wordt het retributiereglement
betreffende de recuperatie van kosten voor het laden en bergen van goederen voortkomend van
uitdrijving, voor het weghalen en be>Naren van achtergelaten voertuigen, voor schadegevallen en voor
opruimen van zwerfvuil en sluikstort als volgt goedgekeurd:

1.

5.

Opruimkosten zwerfvuil en sluikstort.

De retributie wordt in de navolgende categorieën ingedeeld en als volgt vastgesteld:
4.1. Zeer klein afval: 15, 00 euro
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voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder zeer klein afval verstaan, afval met een
volumen en/of gewicht van minder dan 1 dm3 en of 1 kg.
Voor de toepassing van onderhavig regelement wordt hondenpoep gelijkgesteld met zeer klein afval.
4.2 klein afval: 50,00 euro
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder klein afval verstaan, afval met een volume
en/of gewicht vanaf 1 dm3 tot en met 10 dm3 en/of 1 kg tot en met 10kg.
4.3 Middelgroot afval: 125,00 euro
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder middelgroot afval verstaan, afval met een
volumen en/of gewicht van meer dan 10 dm3 tot en met 200 dm3 en/of meer dan 10 kg tot en met 20
kg.
.
4.4 Groot afval: 250,00 euro
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder groot afval verstaan, afval met een volume
en/of gewicht van meer dan 200 dm3 tot en met 1 m3 en/of meer dan 20 kg tot en met 500 kg.
4.5 Grote hoeveelheden afval en gevaarlijk afval: 620,00 euro.
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt onder grote hoeveelheden afval verstaan, afval
met een volume en/of gewicht van meer dan 1 m3 en/of meer dan 500 kg. Voor de toepassing van
onderhavig reglement wordt voor de definiëring van gevaarlijk afval verwezen naar het
afvalstoffendecreet. De belasting voor het weghalen en/of verwijderen van gevaarlijk afval is
onafhankelijk van het gewicht en/of volume.
Behoort het te verwijderen en/of weg te halen afval tot verschillende van de hierboven vermelde
categorieën dan is de duurste categorie van toepassing.

•

Werken aan groen dat hinderlijk is voor het gebruik van het openbaar domein

•

§1 Principe

Wanneer het gebruik van het openbaar domein gehinderd wordt door overhangend privaat groen,
takken, te breed uitwaaierende private hagen, .... zal de Groendienst de nodige werken uitvoeren
indien de betrokken eigenaar geen actie onderneemt na verzoek van de gemeente met aangetekend
schrijven. De gemeente zal, indien nodig, na 14 dagen een tweede aangetekend schrijven versturen.
Indien 14 dagen na het tweede schrijven de werken niet zijn uitgevoerd, zal de gemeente deze
uitvoeren aan hiernavermelde tarieven.

•

§ 2 De tarieven:

Alle materialen:
administratiekosten/beheer dossier:
uurloon personeel:

•

kostprijs
50 euro
75 euro/uur

Waarborgen
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Indien het college van burgemeester en schepenen dit opportuun acht, kan een waarborg gevraagd
worden bij (tijdelijke) ingebruikname van openbaar domein

1.6. Aan de retributieplichtige wordt een factuur met het verschuldigde bedrag toegezonden. Het
verschuldigde bedrag wordt betaald binnen dertig dagen vanaf de verzending van de factuur.
Uaarlijks te indexeren)

Art.2: deze beslissing wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van Anzegem.
Art.3: deze beslissing wordt ter beschikking gehouden van administratief toezicht conform de regels
vervat in het decreet lokaal bestuur.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
Namens de raad:
Sonja Nuyttens,

Koen Tack,

Algemeen directeur

Voorzitter
Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 23 december 2019
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