UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE
Zitting van 25 mei 2020

Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Leuven
GEMEENTE
3380 GLABBEEK

Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeester- voorzitter;
K. Vanwinkelen, H. Hendrickx, H. Holsbeeks, T. Struys, Schepenen;
K. Wauters, algemeen directeur.
Het schepencollege:

Vaststellen retributiereglement op verkoop van mondmasker voor de bestrijding van het
coronavirus covid-19.

Regelgeving
Decreet lokaal bestuur artikel 41 14 ° en artikel 3 30
Artikel 135, §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet
Feiten en context
De gemeente voorzag reeds elke inwoner van een gratis herbruikbaar stoffen mondmasker om verspreiding
van het covid-19 virus in onze gemeente tegen te gaan.
Ondertussen is er de vraag bij onze inwoners om bijkomend deze mondmaskers te kunnen aankopen.
De herbruikbare mondmaskers die de gemeente Glabbeek aankocht werden geproduceerd door een bedrijf
in West-Vlaanderen dat al ruim 40 jaar deze mondmaskers fabriceren. De 2 lagen polyesterstof dat voor
deze mondmaskers gebruikt werd zijn gecertificeerd en voldoen aan de REACH regelgeving. En ze hebben
bovendien enonn sterke testwaarden voor het behalen van de EN14683 norm BFE (Bacterial Filtration
Efficiency). Ze zijn van een hoge kwaliteit en hebben een lange gebruiksduur voor hergebruik.
Argumentatie
De burgemeester beschikt over een discretionaire bevoegdheid wat betreft de openbare gezondheid en
veiligheid in zijn gemeente. Artikel 135, §2, 5° van de nieuwe gemeentewet vormt de rechtsgrond die de
burgemeester de bevoegdheid geeft gepaste matregelen te nemen om de verspreiding van dit virus tegen te
gaan.
De burgemeester vraagt het college van burgemeester en schepenen met hoogdringendheid een
retributiereglement voor deze maskers vast te stellen zodat deze kunnen aangeboden worden aan de
inwoners en dit op de eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachtiging voor te leggen.
Besluit:
Artikel 1: Er wordt een retributie vastgesteld op de verkoop van mondmaskers om de verspreiding van het
covid-19 virus tegen te gaan.
Art. 2: De retributie wordt vastgesteld op 4,78 euro/stuk en is verschuldigd door de aanvrager van het
materiaal.
Art. 3: Deze beslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad en
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
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