
 Gemeenteraad 
Zitting van 19 mei 2020 

Uittreksel 
 
 

Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy 
Becquart: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, artikel 40, §3 en artikel 41, tweede lid, 14°; 
Gelet op omzendbrief KB/ABB 2019/2; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende vaststellen van de machtiging tot 

het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan; 
Overwegende dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen machtiging kan 

verlenen om het tarief van retributies vast te stellen; 
Overwegende dat dit, bijvoorbeeld, kan gaan over tarieven voor producten en prestaties van toeristische 

aard, van bibliotheken of van andere uitleendiensten en voor de diensten en producten van de basisscholen; 
Overwegende dat de gemeenteraad een volledige delegatie kan geven aan het college van burgmeester en 

schepenen om het tarief te bepalen en te machtigen om vrijstellingen en verminderingen toe te kennen aan de 
door de gemeenteraad bepaalde categorieën; 

Overwegende dat de praktijk van delegatie aan het college voor de vaststelling van tarieven reeds 
gebruikelijk is van 2010; 

Overwegende dat dit systeem steeds naar wens heeft gefunctioneerd en zorgde voor een soepele en 
efficiënte werking, waarbij vlot kon ingespeeld worden op wijzigende omstandigheden; 

Overwegende dat met de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur en daaraan gekoppelde 
omzendbrief inzake fiscaliteit een actualisatie van het gemeentelijk reglement aangewezen is; 

Overwegende dat bij de vaststelling van het tarief de vergoeding voor de geleverde dienst of het product 
redelijk moet zijn en in verhouding tot de kostprijs; 

Overwegende dat niet wordt verondersteld dat enige winst wordt geboekt; 
Overwegende dat het van belang is dat tarieven op een transparante wijze worden gehanteerd en de 

bevolking op voldoende wijze in kennis moet worden gebracht van de gehanteerde tarieven; 
Overwegende dat de betalingen bij voorkeur via digitale weg gebeuren en cash-geld vermeden moet 

worden; 
Overwegende dat bij niet-betaling het verlenen van de dienst of het leveren van het product opgeschort kan 

worden; 
Na positief advies van de financieel directeur; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
13 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 



 
 
 
Artikel 1 – Het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan wordt gedelegeerd aan het college van 

burgemeester en schepenen in volgende aangelegenheden: 
1. Activiteiten of manifestaties deel uitmakend van het cultuuraanbod van de gemeente, onder meer 

van de bibliotheek 
2. Activiteiten of manifestaties deel uitmakend van het jeugdaanbod van de gemeente 
3. Activiteiten of manifestaties deel uitmakend van het sportaanbod van de gemeente 
4. Activiteiten of manifestaties deel uitmakend van het toeristisch aanbod van de gemeente 
5. Activiteiten of manifestaties deel uitmakend van het sociaal aanbod van de gemeente 
6. Activiteiten of manifestaties deel uitmakend van het feest- of evenementenaanbod van de 

gemeente 
7. Verkoop van dranken en spijzen naar aanleiding van activiteiten of manifestaties vermeld in de 

punten 1 tot en met 6 hierboven 
8. Diverse verkopen, zoals toeristische producten, folders, brochures, boeken, arrangementen, 

toegangstickets en dergelijke 
9. Prestaties geleverd door of prestaties in opdracht van de diensten van de gemeente 
10. Verhuur van infrastructuur 
11. Verhuur van materialen 
12. Verlenen van diensten, zoals dossierkosten omgevingsvergunningen, afgifte van kopies, 

planafdrukken, digitale reproducties, leveren van elektriciteit of water en dergelijke 
13. Retributies in het kader van graf- en nisconcessies 
14. Diensten en producten van de gemeentelijke basisscholen 

Artikel 2 – Het college van burgemeester en schepenen kan verminderingen en vrijstellingen voorzien bij de 
vaststelling van deze retributie, op voorwaarde dat zij gebaseerd zijn op volgende objectieve criteria: 
1. aantal deelnemers per gezin 
2. de leeftijd van de deelnemers 
3. criteria in functie van een bepaalde doelgroep 
4. afnamehoeveelheden en abonnementsformules 
5. het al dan niet inwoner zijn van de stad 
6. houder zijn van een bepaalde “pas” 
7. sociale criteria 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen houdt algemene tarievenlijst bij op de website en aan de 
loketten waar deze producten of diensten afgerekend kunnen worden, zodat de bevolking ten allen tijde 
kennis kan nemen van de gehanteerde tarieven. 

Artikel 4 – Deze delegatie geldt tot en met 31 december 2025. 
Artikel 5 – Deze beslissing gaat in vanaf 1 juli 2020. 
Artikel 6 – De beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2010 houdende vaststellen van de machtiging tot het 

vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan wordt buiten werking gesteld. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Jean-Pierre Deven 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 20 mei 2020 

 
ir. Dominik Ronse 


