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Goedkeuring te hechten aan het retributiereglement op prestaties voor en levering van materiaal aan
derden.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het retributiereglement op prestaties voor en
levering van materiaal aan derden.
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
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 beschadigingen,enz. Deze werken
veroorzaken kosten voor de stad. Deze kosten worden verhaald op de aanvrager of veroorzaker van de schade.
De financiële toestand van de stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele retributies.
Besluit
De gemeenteraad beslist om het retributiereglement op prestaties voor en levering van materiaal aan derden.
Retributiereglement op prestaties voor en levering van materiaal aan derden.
Artikel 1: voorwerp van de retributie
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019, wordt op het uitvoeren van
werken voor derden op de openbare wegenis een retributie gevestigd.
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
eerste Technisch Assistent en Technisch Specialist
werkleider

35 euro per begonnen uur
40 euro per begonnen uur
45 euro per begonnen uur

3.2 kostprijs oproep personeel buiten de reguliere werkuren
technisch Assistent
eerste Technisch Assistent of Technisch Specialist
werkleider

124 euro + het aantal gewerkte uren (3.1)
136 euro + het aantal gewerkte uren (3.1)
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
51 euro per begonnen m²
met nieuwe materialen
72 euro per begonnen m²
3.5 aanpassing aan boordstenen ( tarief is inclusief uurloon )

26 euro per lopende meter

kostprijs aanpassing aan de verharding van
het voetpad ( zie art. 3.4 ) + aanpassing aan
Boordstenen ( zie art. 3.5 )

3.6 aanleggen inrit

3.7 vervangen of plaatsen van onderstaande materialen
vuilnisbak type Gasthuisstraat
vuilnisbak type Grote Markt
paaltjes
• vierkante paaltjes
fsc hout vast
fsc hout wegneembaar
kunststof vast
• ronde metalen paaltjes met bol
vast
sokkel voor wegneembare paal
wegneembaar

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

121 euro per stuk
248 euro per stuk
65 euro per stuk
115 euro per stuk
49 euro perstuk
186 euro per stuk

beugel 1000*570 mm
schampblok 60*45*40 cm
antiparkeerelement (=jumbo-rug) 45*49*90 cm
dagslapers
blokbatterijen

98 euro per stuk
133 euro per stuk
106 euro per stuk
19 euro per stuk
2 euro per stuk

hondenpoepzuilen

336 euro per stuk
264 euro per stuk

tafel ramblas
tafel ramblas
zitbank ramlas
zitbank ramblas
zitbank ramblas
zitbank ramblas

type tot 2013
type vanaf 2013

3 meter
1,5 meter
zonder rugleuning
1,5 meter
3 meter
0,6 meter

1.280 euro per stuk
940 euro per stuk
740 euro per stuk
580 euro per stuk
740 euro per stuk
380 euro per stuk

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
De verschuldigde retributie is betaalbaar binnen de dertig dagen na de toezending van de vordering.
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie kan de inning geschieden met alle geëigende
rechtsmiddelen.
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.
Opvolging
Origineel
Kopie
Communicatie
Huisstijl
Beroep

Dienst financiën

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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