
 Vast bureau 

Zitting van 17 januari 2022 

Uittreksel 

 

 

 

Martine Verhamme: schepen-voorzitter; 

Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean Pierre Deven: leden van het vast bureau; 

Katrien Vandecasteele: lid van het vast bureau (voorzitter BCSD); 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 

Vaststellen van retributies 

Het VAST BUREAU, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op de beslissing van 19 mei 2020 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende het vaststellen 

van retributies en de voorwaarden ervan; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn aan het vast bureau de machtiging heeft gegeven 

om de retributies ervan vast te stellen; 

Overwegende dat voor alle duidelijkheid in de beslissing telkens wordt aangewezen wie de retributie is 

verschuldigd, hoewel dit vanzelfsprekend volgt uit de aard van de retributie; 

Overwegende dat de betaling bij voorkeur via digitale weg gebeurt en cash geld maximaal vermeden moet 

worden; 

Overwegende dat de retributies van alle diensten zijn samengebundeld in de retributielijst; 

Gelet op de beslissing van 29 juni 2020 van het vast bureau betreffende het vaststellen van retributies; 

Overwegende dat volgende bepalingen van toepassing zijn op de artikels van de verhuur, meer 

bepaald de verhuur van de ouderenwoningen en garages; 

Overwegende de tarieven van verhuur, meer concreet de tarieven voor de verhuur van de ouderenwoningen 

en garages; 

Overwegende de indexatie van de verhuurtarieven van de ouderenwoningen en garages; 

Overwegende dat in het geval van verhuur de retributie telkens is verschuldigd door de persoon die de 

woning, flat, appartement en/of garage huurt; 

Overwegende dat in het geval van verhuur de retributie telkens maandelijks verschuldigd is en bij voorkeur 

verloopt via domiciliëring; 

Overwegende dat de retributie telkens per factuur wordt toegezonden indien er niet wordt geopteerd voor 

betaling via domiciliëring; 

Overwegende dat de verschuldigde retributie dient te worden betaald binnen de 30 dagen vanaf de 

verzending van de factuur; dat bij gebrek aan betaling de inning zal gevorderd worden volgens de procedure van 

niet-fiscale ontvangsten; 

Overwegende dat volgende bepaling van toepassing is op de artikels van de verhuur, meer 

bepaald de verhuur van een woning voor kinderopvang; 

Overwegende dat de kinderopvang in het pand van het OCMW is gestopt in het najaar 2021 en het pand zal 

worden verkocht in het jaar 2022; 

Overwegende bovenstaande, wordt dit tarief geschrapt uit de retributielijst; 

Op voorstel van het bevoegd lid van het vast bureau; 

BESLUIT:  

eenparig 

Artikel 1 – Het vast bureau stelt volgende retributies vast: 

Artikel Eenheid Tarief 

Ouderenwoningen Nieuwstraat en Doelstraat – bewoner VOOR 1 

januari 2014 

maand € 301,43 

Ouderenwoningen Nieuwstraat en Doelstraat – bewoner VANAF 1 

januari 2014 
maand € 402,93 



 

 

 

 

Garages Huur garage als bewoner van een 

assistentiewoning of ouderenwoning van het 

Sociaal Huis Ingelmunster 

maand € 34,93 

Garages Huur garage als niet-bewoner van een 
assistentiewoning of ouderenwoning van het 

Sociaal Huis Ingelmunster 

maand € 43,66 

Artikel 2 – Het vast bureau schrapt het tarief van verhuur inzake kinderopvang. 

Artikel 3 – De huurder betaalt via digitale weg. 

Artikel 4 – Bij niet-betaling kan het vast bureau de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, opschorten. 

Artikel 5 – Bij niet-betaling van betwiste retributies dient de invordering te gebeuren via de burgerlijke 

rechtspleging. 

Artikel 6 – Deze lijst van retributies is geldig tot ze door een beslissing van het vast bureau wordt gewijzigd. 

Artikel 7 – De financiële dienst krijgt de opdracht om de gecoördineerde versie van alle tarieven aan te passen. 

Artikel 8 – Deze tarievenlijst wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

Artikel 9 – Deze tarievenlijst wordt ook ter beschikking gehouden door de diensten waar deze tarieven worden 

gehanteerd. 

Artikel 10 – Deze beslissing treedt in werking vanaf heden. 

 

Namens het vast bureau, 

 

In opdracht, 

De algemeen directeur De wnd. voorzitter van het vast bureau 

(get.) Dominik Ronse (get.) Martine Verhamme 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 19 januari 2022 

 

ir. Dominik Ronse 

 

 

 



Maaltijden Maaltijd aan huis maaltijd 7,00 €             
Maaltijden Korting bij meerdere maaltijden aan huis op zelfde 

adres
maaltijd 1,00 €-             

Minder Mobiele Centrale Lidgeld alleenstaande jaar 5,00 €             
Minder Mobiele Centrale Lidgeld gezin jaar 7,50 €             
Minder Mobiele Centrale km-vergoeding km 0,35 €             
Minder Mobiele Centrale wachttijd beurt 1,75 €             

Personenalarm Personenalarmsysteem maand 24,78 €           

Poetsdienst Poetsdienst aan huis uur 7,50 €             

Gezinszorg Bijdrag gezinszorg uur 0,50 - 14,50 €

EENHEID TARIEF
Ouderenwoningen Nieuwstraat en Doelstraat - bewoner VOOR 

01/01/14
maand 301,43 €        

Nieuwstraat en Doelstraat - bewoner VANAF 
01/01/14

maand 402,93 €        

Assistentiewoningen Dagprijs huur flat - bewoner VOOR 01/04/14 mnd/flat 431,10 €        
Assistentiewoningen Dagprijs huur hoekflat - bewoner VOOR 01/04/14 mnd/flat 517,50 €        
Assistentiewoningen Dagprijs huur flat - bewoner VANAF 01/04/14 mnd/flat 473,70 €        
Assistentiewoningen Dagprijs huur hoekflat - bewoner VANAF 01/04/14 mnd/flat 567,90 €        

Assistentiewoningen Gebruik wasmachine jeton 0,75 €             
Assistentiewoningen Gebruik droogkast jeton 0,75 €             

Garage Huur garage als niet-bewoner van een 
assistentiewoning of ouderenwoning van het 
Sociaal Huis Ingelmunster

mnd/garage 43,66 €           

Garage Huur garage als bewoner van een 
assistentiewoningen of ouderenwoningen van het 
Sociaal Huis Ingelmunster

mnd/garage 34,93 €           

Sociale verhuur Volgens huurcontract - jaarlijkse indexatie maand divers

Crisisopvang Stationsstraat 34 dag 14,00 €           
Crisisopvang Bruggestraat 181 dag 17,50 €           
Crisisopvang Weststraat 23/0001 dag 13,50 €           
Crisisopvang Weststraat 23/0002 dag 12,50 €           
Crisisopvang Weststraat 23/0003 dag 13,50 €           
Crisisopvang Weststraat 23/0102 dag 13,50 €           
Crisisopvang Weststraat 23/0101 dag 13,50 €           
Crisisopvang Weststraat 23/0104 dag 13,50 €           
Crisisopvang Weststraat 23/0202 dag 14,50 €           
Crisisopvang Weststraat 23/0201 dag 14,50 €           
Crisisopvang Doelstraat 34 dag 12,50 €           
Crisisopvang Stationsplein 33 dag 17,50 €           
Crisisopvang Schoolstraat 6 dag 19,00 €           

Cafetaria Ermitage Volgens huurcontract - jaarlijkse indexatie maand divers
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