UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 30 december 2013

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter
Vos Eric - burgemeester
Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter
Meeus Paul, Gevers Dimitri, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, Decoster Renaat, De
Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera, Starckx Wannes,
Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van
Otten Jan, Van Heupen Nic - raadsleden
Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Gladiné Pierre, Moelans Paul, Guedon John, Versmissen Tom - raadsleden

Goedkeuring te hechten aan het retributiereglement voor de verkoop van oplaadkaarten voor elektrische
fietsen en scooters.
Samenvatting
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het retributiereglement voor de verkoop van oplaadkaarten voor
elektrische fietsen en scooters.
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet
- het in het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2012 goedgekeurde reglement op de
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen en aanvullingen terzake.
Argumentatie
Vanaf januari 2013 kunnen inwoners hun elektrische auto, fiets of scooter opladen aan de oplaadeilanden aan het
station en Zegeplein.
Om een fiets of scooter te kunnen opladen, heeft de gebruiker een oplaadkaart nodig. Blue Corner is de verdeler
van de oplaadkaarten. Met de kaart kunnen ze een stopcontact van het oplaadeiland activeren en zo de batterij van
hun fiets of scooter opladen.
Inwoners kunnen deze oplaadkaarten aankopen in het stadskantoor en in ’t Steentje.
De kaart wordt pas geactiveerd bij de eerste oplaadbeurt en vanaf dan begint de geldigheidsduur van de kaart te
lopen. Tijdens de geldigheidsperiode van de kaart kan de gebruiker zijn/haar elektrisch voertuig zo veel opladen als
nodig is.
Besluit
De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan onderstaand retributiereglement op de verkoop van
oplaadkaarten voor fietsen en scooters.
Retributiereglement op de aankoop van oplaadkaarten voor elektrische fietsen en scooters.
Artikel 1: voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt er een retributie
geheven op de aankoop van oplaadkaarten voor elektrische fietsen en scooters.
Artikel 2: schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de persoon die de oplaadkaart aankoopt.
Artikel 3: tarief

De retributie is afhankelijk van de geldigheidsduur van de oplaadkaart.
Er zijn drie types van oplaadkaarten verkrijgbaar voor het opladen van elektrische fietsen en scooters:
- kaart met een geldigheidsduur van 3 maanden: 19 euro
- kaart met een geldigheidsduur van 6 maanden: 29 euro
- kaart met een geldigheidsduur van 12 maanden: 39 euro
In geen geval heeft de aankoper recht op een terugbetaling.
Artikel 4: wijze van inning
De retributie is contant verschuldigd op het ogenblik dat de oplaadkaart wordt aangekocht.
De gemeenteraad stemde met 24 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer
Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin
Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De
Wilde, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de
heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van
Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 7 onthoudingen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster, de heer Reccino Van Lommel,
mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van Damme, de heer Eddy Grooten en de heer Danny-Spock
Vermeijen – raadsleden.
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Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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