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K. Wauters, algemeen directeur.
De gemeenteraad:

Retributie op de verkoop van aller]ei gadgets en promotiemateriaal: verlenen van machtiging.

Wetgeving
Decreet Lokaal bestuur artikel 4114° en artikel 330
feiten en context
Beslissingen tot het heffen van gemeentebelastingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van d
gemeenteraad.
Voor het vaststellen van retributies is de voorbehouden bevoegdheid van de gemeenteraad
versoepeld. Het vaststellen van het tarief en de bepaling van de wijze van inning kunnen aan het
college worden gedelegeerd.
Argumentatie
De gemeente biedt onder andere via de toeristische en culturele dienst allerlei gadgets, toeristisch
promotiemateriaal, kaarten, boeken, folders en dergelijke te koop aan. Hiervoor wordt een billijke
vergoeding gevraagd. Door machtiging te verlenen aan het college, kan op een vlotte manier
worden ingespeeld op veranderende omstandigheden.
Het wetgevend orgaan staat in voor het verlenen van de machtiging en het uittekenen van het kader,
terwijl het uitvoerend orgaan zorgt voor de bepaling van de concrete invulling ervan.
Met 12 stemmen voor en 5 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1: Er wordt een machtiging verleend aan het college van burgemeester en schepenen tot liet
vaststellen van een retributie op de verkoop van allerlei gadgets, toeristisch promotiemateriaal,
kaarten, boeken, folders en dergelijke die de gemeente te koop aanbiedt.
Art. 2: De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het materiaal.
Art. 3: Deze beslissing wordt toegestuurd aan de toezichthoudende overheid.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
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