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Retributie op het gebruik van het openbaar domein. Vervanging. Goedkeuring.

De gemeenteraad,
Regelgeving
-

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012
de omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit

Voorafgaandelijke beslissingen
-

besluit van 10 december 2019 tot vaststelling van het retributiereglement op het gebruik van het openbaar
domein

Feiten en motivering
Naar aanleiding van de evaluatie en het digitaliseren van het proces “aanvragen inname openbaar domein” dient
het geldende retributiereglement op een aantal vlakken bijgestuurd te worden. De belangrijkste aanpassingen
tegenover het retributiereglement van 10 december 2019 zijn:
de kosten voor de inname van openbaar domein worden voortaan berekend op basis van de oppervlakte
(ipv per voertuig);
er geldt een nieuwe tarifering voor het afzetten van de straat, nl. 50 € per dag (ipv 50 € voor de 1ste dag,
100 € voor de 2de dag, 150 € voor de 3de aaneensluitende dag, 200 € voor de 4de aaneensluitende dag
en 250 € voor de vijfde en daarop aansluitende dagen);
er geldt een nieuwe tarifering voor plaatsen en terug ophalen van signalisatiemateriaal die dichter
aanleunt bij de kostprijs van deze dienstverlening, nl. 25 € per rit (ipv 10 €);
er wordt een bijkomende retributie ingeschreven voor het niet tijdig terugbrengen van
signalisatiemateriaal.
Besluit met algemene stemmen:
Art. 1 – Termijn
Er wordt voor de periode 09.09.2020 tot en met 31.12.2025 een retributie geheven op het gebruik van het
openbaar domein.
Art. 2 – Belastbaar feit
Er wordt een dagelijks innamerecht geheven per vierkante meter ingenomen oppervlakte van het openbaar
domein voor al wie ervan gebruik maakt naar aanleiding van het slopen, bouwen, opstapelen van materialen,
plaatsen van stellingen, afsluitingen, voertuigen of containers, enz…
Er wordt een dagelijks innamerecht geheven voor het afsluiten van een straat.
Art. 3 – Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag tot inname van het openbaar domein schriftelijk
vervolledigt en bij ontstentenis ervan door de eigenaar van het onroerende goed

Art. 4 – Signalisatiemateriaal
De stad stelt kosteloos signalisatiemateriaal ter beschikking.
Art. 5 – Grondslag en tarief
Er wordt een dagelijks innamerecht geheven van 0,6€ per vierkante meter ingenomen oppervlakte van het
openbaar domein voor al wie ervan gebruik maakt naar aanleiding van het slopen, bouwen, opstapelen van
materialen, plaatsen van stellingen, afsluitingen, voertuigen of containers, enz…met een minimum van 12,5€.
Het innamerecht voor het afsluiten van een straat bedraagt 50€ per dag.
Art. 6 – Aanhorige kosten
Voor het plaatsen en terug ophalen van signalisatiemateriaal in het kader van bouwwerken wordt een vergoeding
aangerekend van 25€ per rit.
Indien de retributieplichtige ervoor kiest om het signalisatiemateriaal zelf op te halen dient het terugbrengen van
het materiaal te gebeuren ten laatste 15 dagen na het verlopen van de toegekende vergunning. Bij het laattijdig
terugbrengen van het signalisatiemateriaal wordt een retributie aangerekend van 150€.
Art. 7 - Betaling van de retributie
De verschuldigde retributie moet betaald worden alvorens het openbaar domein daadwerkelijk wordt ingenomen,
zoniet wordt de vergunning van rechtswege en zonder verwittiging als ingetrokken beschouwd.
Indien de voorgenomen inname niet zal worden ingevoerd, moeten de stadsdiensten vooraf schriftelijk of per
email worden verwittigd, uiterlijk de dag voor de aanvang van de inname. Zoniet blijft de retributie verschuldigd.
Art. 8 – Vrijstellingen
Bouwwerken in opdracht van het stadsbestuur, OCMW, Zorg Izegem of woondienst worden vrijgesteld van de
retributie.
Bij de opening van een nieuwe handelszaak wordt een éénmalige vrijstelling gegeven voor de inname van het
openbaar domein.
Ingeval van overmacht of buitengewone omstandigheden kan het College van Burgemeester en Schepenen een
vrijstelling verlenen.
Art. 9 – Vervangingsbeslissing
Dit retributiereglement vervangt het retributiereglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 december
2019.
Art. 10 - Uitvoering en toezicht
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. Afschrift van dit besluit
wordt ter kennisgeving aan de Provinciegouverneur overgemaakt.
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