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Punt 3.Financiën
3.1. Aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement inzake tarieven recuperatie van
kosten.

De gemeenteraad,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De gemeenteraad keurde op 16 september 2014 een retributiereglement goed waarin de tarieven voor
de recuperatie van kosten bepaald werden. Dit reglement werd gewijzigd op 22 december 20í5 en op
5 september 2017.
Onlangs ontving het gemeentebestuur volgende vraag vanuit de politiezone Mira: ln ons zonaal onthaal
worden er regelmatig gevonden voorwerpen binnengebracht. Dit betreffen 'gewone gevonden
voorwerpen' en 'waardevolle gevonden voorwerpen'. De waardevolle voorwerpen (vb.gsm,
smartphone, laptop, gouden juwelen, geld, waardepapieren,...) worden door ons onmiddellijk
overggmaakt aan het zonaal onthaal in Waregem. De gewone gevonden blijven bij ons tot zes maand
nd het tijdstip van aantreffen. Als deze termijn is verstreken worden de voorwerpen eigendom van de
gemeente waar de voorwerpen werden aangetroffen. Momenteel is dit het geval voor één bos
huissleutels en een speelgoed drone. Bij het gevonden voorwerp wordt er door ons een
meldingsformulier gestoken en worden deze aan jullie overgemaakt. Bedoeling zou zijn dat er bij afgifte
van deze goederen getekend wordt voor ontvangst en dat de datum wordt vermeld.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om voor wat de bij de politie afgeleverde
gevonden voorwerpen betreft, zoals hierboven vermeld, dezelfde procedure zou toegepast worden als
bij uitzettingen waarvan de goederen nooit terug afgehaald worden.
Na punt 2.Voertuigen wordt een nieuw punt 3. lngevoegd als volgt:
Punt 3. Gewone qevonden voorwerpen bii de politie.

$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:
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Deze goederen krijgen de volgende bestemmingen:
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.
Voorgesteld wordt om deze regeling op te nemen in het desbetreffende retributiereglement inzake
recuperatie van kosten.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Het gemeentedecreet terzake;

Vemrijzend naar volgende eerdere beslissing:
De gemeenteraadsbeslissing van 16 september 2014 houdende goedkeuring retributiereglement voor
recuperatie van kosten.
De gemeenteraadsbeslissingen van van 22 december 2015 en van 5 september 2017 houdende
wijziging van het retributiereglement van 16 september 20í4.

Na bespreking
BESLUIT: eenparig
AÉ.í: het algemeen gemeentelijk retributiereglement wordt aangepast als volgt:
Hoofdstuk 9 : Omgevingsontwikkeling en infrastructuur
Na punt 2.Voertuioen wordt een nieuw punt 3. lngevoegd als volgt:
Punt 3. Gewone qevonden voonrverpen op Anzeqems qrondqebied binnenqebracht biide politie.

$í. Gewone gevónden voonverpen 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 voon rerpen werden aangetroffen.
52. Bij elk gevonden voonverp 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 contai nerpark.

De nummering van de volgende punten/rubrieken wordt aangepast.
Arl.2: Deze beslissing wordt bezorgd aan de politiezone Mira.
Art.3: Deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website.
Art.4: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Sonja Nuyttens
Algemeen directeur

Stephan Titeca
Voorzitter
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