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BEHEERSING EN ONTWIKKELING
Financiële dienst
retributiereglement - ter beschikking stellen van stedelijk
materiaal (2018-2019) - goedkeuring

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Claus, voorzitter; de heer Erik Broeckx, burgemeester; de heer Koen Dehaen, schepen; de
heer Steve D'Hulster, schepen; mevrouw Lieve Voets, schepen; mevrouw Goele Custers, schepen;
mevrouw Gitta Vanpeborgh, schepen; mevrouw Ilse Lacante, schepen; mevrouw Chris De Ridder,
OCMW-voorzitter-schepen; mevrouw Ingrid Pira, raadslid; de heer Walter Duré, raadslid; de heer
Naranjo Decamps, raadslid; mevrouw Davina De Herdt, raadslid; de heer Tom Van Grieken, raadslid;
mevrouw Annemie Huygh, raadslid; mevrouw Kristel Verrelst, raadslid; de heer Raymond Boudewijns,
raadslid; de heer Dirk Rochtus, raadslid; de heer Ronny Vervoort, raadslid; de heer Peter Smol,
raadslid; de heer Pieter Reijniers, raadslid; de heer Peter Mous, raadslid; de heer Eddy Cloostermans,
raadslid; mevrouw Dalia Basurco, raadslid; mevrouw Gwenda Gaublomme, raadslid; mevrouw Ivy
Schwieger, raadslid; de heer Marc Meire; mevrouw Sophie Hermans, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Mark Schampaert, raadslid; mevrouw Leen Van Acker, raadslid

Stemming
Stemming volgens fractie
- 27 stem(men) voor: Erik Broeckx; Koen Dehaen; Steve D'Hulster; Lieve Voets; Goele Custers; Gitta
Vanpeborgh; Ilse Lacante; Chris De Ridder; Ingrid Pira; Walter Duré; Naranjo Decamps; Davina De
Herdt; Tom Van Grieken; Annemie Huygh; Kristel Verrelst; Raymond Boudewijns; Dirk Rochtus; Ronny
Vervoort; Peter Smol; Pieter Reijniers; Peter Mous; Eddy Cloostermans; Dalia Basurco; Gwenda
Gaublomme; Ivy Schwieger; Marc Meire; Jan Claus

Beschrijving
Aanleiding en context
De plaatsing van parkeerverbodsborden wordt vanaf 26 maart 2018 uitsluitend door de stad zelf
gedaan. In de contantbelasting tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein, zoals goedgekeurd
in de gemeenteraad van 27 februari 2018, is een bedrag voorzien voor deze plaatsing van
parkeerverbodsborden.
De retributie voor het ontlenen en laten plaatsen van parkeerverbodsborden zoals voorzien in het
retributiereglement op het ter beschikking stellen van stedelijk materiaal, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 20 december 2016, vervalt vanaf 26 maart 2018.
Juridische grond
Gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2018 betreffende de contantbelasting tijdelijke ingebruikname
openbaar domein - aanslagjaren 2018-2019.
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Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.
Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het
vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het
gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de
gemeente.

Advies
Beleidsrapportage
Geen advies ontvangen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad heft met ingang van 26 maart 2018 het retributiereglement op het ter beschikking
stellen van stedelijk materiaal - aanslagjaren 2017-2019 - aanpassing, zoals goedgekeurd in de
gemeenteraad van 20 december 2016, op.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist met ingang van 26 maart 2018 en voor een termijn eindigend op 31
december 2019 een retributie te vestigen op het ter beschikking stellen van aankondigingsborden en
nadarbarelen.
Artikel 3
Mortselse erkende verenigingen, Mortselse scholen, Mortselse buurt- en straatcomités, Mortselse
instellingen of andere gemeentebesturen, die wensen gebruik te maken van materiaal van de stad
zullen hiertoe een aanvraag indienen bij de stadsdiensten als volgt:
De aanvraag voor aankondigingsborden en nadarbarelen zal om geldig te zijn minstens één maand
vooraf bij het stadsonthaal dienen toe te komen. De toezegging zal minstens 14 dagen vooraf aan de
aanvrager worden meegedeeld. Deze toezegging wordt beperkt tot het materiaal en de
plaatsingsmogelijkheden die op dat ogenblik beschikbaar zijn.
Artikel 4
De aanvrager zal aan het stadsbestuur een retributie betalen van :
Omschrijving
aankondigingsbord 2,50 x 0,60 m
nadarbarelen 2,50 m

retributie retributie + vervoer
7,20 euro 9 euro
0,80 euro 1,10 euro

Artikel 5
Het aangevraagde materiaal wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor activiteiten die
plaatsvinden op het grondgebied van de stad Mortsel of voor activiteiten die ingericht worden door
andere gemeentebesturen.
Artikel 6
De in artikel 4 vermelde retributie geldt per manifestatie en voor een maximumtermijn van een week.
Artikel 7
De betaling van de retributie dient contant te gebeuren bij de aanvraag.
Artikel 8
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Het stadspersoneel zal het materiaal afleveren en ophalen op de plaats en het tijdstip aangeduid op
de toezegging. Indien het stadspersoneel zich tevergeefs aanbiedt kan het college van burgemeester
en schepenen de betrokken aanvrager voor een periode van twee jaar uitsluiten voor het gebruik van
stedelijk materiaal.

Gekoppelde besluiten
 2016_GR_00161 - retributiereglement op het ter beschikking stellen van stedelijk materiaal aanslagjaren 2017-2019 - aanpassing - goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
get.) S. HERMANS

De voorzitter
get.) J. CLAUS

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De algemeen directeur

De voorzitter

Sophie HERMANS

Jan CLAUS
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