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Besluit
Financiën

Retributiereglement op prestaties voor en levering van materiaal aan derden. Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Peter Segers, Voorzitter; de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis
Stijnen, schepen; de heer Jan Van Otten, schepen; de heer Luc Op de Beeck, schepen;
mevrouw Astrid Wittebolle, schepen; de heer Marc Boogers, schepen; mevrouw Els Baeten,
schepen; mevrouw Kelly Verheyen, schepen; de heer Eric Vos; de heer Luc Debondt; de
heer Hannes Anaf; mevrouw Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer
Guy Van Litsenborg; de heer Paul Moelans; de heer Wannes Starckx; de heer Peter Roes;
de heer Eddy Grooten; mevrouw Dominique Peeters; de heer Bart Voordeckers; de heer
Wout Schafraet; de heer Koen De Busser; de heer Kevin Janssen; mevrouw Savannah van
Dongen; de heer Achraf El Yakhloufi; de heer Stijn Adriaensens; de heer Ludwig Nietvelt; de
heer Rudy Elst; de heer Kurt Persegael; de heer Jan van Steenbergen; de heer Dieter De
Quick; de heer Peter Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Mario Geys; de heer Filip
Buijs, algemeen directeur
Contactpersoon
Eric Pelckmans
Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op prestaties voor en levering van
materiaal aan derden goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
De materialenlijst werd geactualiseerd.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op prestaties voor en levering van
materiaal aan derden goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Juridische grond
 De bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald
artikels 40, 41 en 177, en latere wijzigingen.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
Argumentatie
De stadsdiensten voeren werken uit op de openbare wegenis op verzoek van de aanvrager. De
stadsdiensten voeren ook geregeld herstellingswerken uit aan het openbaar domein ingevolge
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beschadigingen,enz. Deze werken veroorzaken kosten voor de stad. Het is billijk om deze kosten te
verhalen op de aanvrager of veroorzaker van de schade.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7020000/P&O/0119.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie geheven op prestaties voor en levering van materiaal aan derden.
Deze retributie wordt gevestigd voor:
 de aanleg, aanpassing, afbraak en wijziging van opritten ten laste van de aanvrager;
 het herleggen en aanpassen van voetpaden ten laste van diegene die de toelating tot uitbraak
heeft bekomen;
 het plaatsen van verkeersmateriaal op last van de aanvrager;
 het herstellen van schade of het vervangen van beschadigd materiaal aan het openbaar domein;
 alle andere soorten technische prestaties.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
In het geval van herstelling van schade is de retributie verschuldigd door de verantwoordelijke voor de
schade.
Artikel 3
tarief
De tarieven van de retributie worden als volgt vastgesteld:
3.1
-

uurlonen tijdens de reguliere werkuren
technisch Assistent:
35 euro per begonnen uur
eerste Technisch Assistent en Technisch Specialist: 40 euro per begonnen uur
werkleider:
45 euro per begonnen uur

3.2
-

kostprijs oproep personeel buiten de reguliere werkuren
technisch Assistent:
124 euro + het aantal gewerkte uren (3.1)
eerste Technisch Assistent of Technisch Specialist: 136 euro + het aantal gewerkte uren (3.1)
werkleider:
161 euro + het aantal gewerkte uren (3.1)

3.3 transportkosten
gebruik en verbruik voertuig

1 euro per begonnen kilometer

3.4 aanpassing aan de verharding van het voetpad ( tarief is inclusief uurloon )
met herbruikbare materialen:
56 euro per begonnen m²;
met nieuwe materialen:
79 euro per begonnen m².
3.5 aanpassing aan boordstenen ( tarief is inclusief uurloon ): 29 euro per lopende meter.
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3.6 aanleggen inrit:
kostprijs aanpassing aan de verharding van het voetpad (zie art. 3.4) + aanpassing aan boordstenen (zie
art. 3.5).
3.7 vervangen of plaatsen van onderstaande materialen
vuilnisbak type Gasthuisstraat
vuilnisbak type Grote Markt
-

paaltjes






-

581 euro + loonkost + transportkost
623 euro + loonkost + transportkost

diamantkoppaal hout vast:
diamantkoppaal hout wegneembaar:
diamantkoppaal kunststof vast:
anti-parkeerpaal model TT vast:
anti-parkeerpaal model TT wegneembaar:

100,43 euro;
171,82 euro;
68,97 euro;
114,95 euro;
195,05 euro.

anti-parkeerelement jumbo rug 45x49x90 cm:
plooibaken 750x200 mm groen:
afbakenpaal Quick 1001 mm wegneembaar:
fietsleunbeugel (fietsnietje):
dagslaper Nissen:
blokbatterij 6V (dagslaper):
tafel groenplaats 3m:
tafel groenplaats 1,5m:
zitbank groenplaats met rugleuning 3m:
zitbank groenplaats met rugleuning 1,5m:
zitbank groenplaats zonder rugleuning 1,5m:
stoel groenplaats met rugleuning:
bloembak Aesculus kunststof 100x100x81 grijs:

111,02 euro.
34,79 euro.
356,95 euro.
115,28 euro.
13,78 euro.
4,19 euro.
1.895,61 euro.
1.172,37 euro.
998,99 euro.
605,82 euro.
432,14 euro.
517,98 euro.
718,00 euro.

3.8 De overige geleverde materialen worden aangerekend aan de prijs die de stad ervoor heeft betaald.
Artikel 4
vrijstellingen
Voor de werkzaamheden die op initiatief van de stad worden uitgevoerd, zijn de prestatie en gebruik van
materialen vrijgesteld van deze retributie.
Artikel 5
wijze van inning
Vanaf het moment dat de prestatie geleverd is, is de schuldenaar de berekende retributie verschuldigd.
Aan de schuldenaar wordt een schuldvordering met het verschuldigde bedrag bezorgd.
De verschuldigde retributie is betaalbaar binnen de dertig dagen na de toezending van de
schuldvordering.
Artikel 6
dwangbevel
Conform het artikel 177, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur, kan de financieel directeur
een dwangbevel uitvaardigen om onbetwiste en opeisbare niet -fiscale schuldvorderingen in te vorderen.
Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. De hieraan verbonden kosten zijn
volledig ten laste van de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Bij betwisting van een niet -fiscale schuldvordering kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank
wenden om de openstaande schuld in te vorderen.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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