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Goedkeuring te hechten aan het toelagereglement inzake een tussenkomst voor de marktkramers
(abonnementhouders) in de retributie op het ter beschikking stellen van de elektriciteit voor het jaar 2014.
Samenvatting
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan een toelage aan de marktkramers met een abonnement. Deze toelage
dient als compensatie voor het te hoog aangerekende tarief op de ter beschikking stelling van elektriciteit op de
zaterdagmarkt.
Motivering
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad van 30 december 2013 keurde het retributiereglement op de terbeschikkingstelling van
elektriciteit goed.
Juridische grond
De bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Argumentatie
Tot en met 2013 werd er aan de marktkramers een forfaitair tarief toegepast ( bijvoorbeeld 111,55 euro voor de
houder van een jaarabonnement) ongeacht hun stroomverbruik. Dit tarief was niet kostendekkend en er is ook een
groot verschil in het elektriciteitsverbruik tussen de verschillende marktkramers. Daarom werd er beslist om de
retributie te heffen op basis van een dagtarief per gemeten kVA. Hierdoor is de retributie meer in overeenstemming
met het werkelijke verbruik van de elektriciteit.
In de gemeenteraad van 30 december 2013 werd beslist om het tarief als volgt vast te stellen:
De retributie bedraagt 2,30 euro per kVA vermogen per dag. Het aangerekende vermogen is het vermogen zoals
werd opgemeten door de stedelijke afgevaardigde.
Dit dagtarief werd berekend op basis de elektriciteitsfacturen van 2013. Uit onderzoek is gebleken dat voor een
bepaalde meter op de markt de distributiekosten 10x hoger lagen dan normaal. Recentelijk is de dienst facility
management in de mogelijkheid om de kWh tellers op de Grote Markt digitaal uit te lezen. De meterstanden kunnen
per zaterdag van minuut tot minuut afgelezen worden, waardoor exact bepaald kan worden wat het totaalverbruik
van de marktkramers is. Uit deze berekeningen is gebleken dat een dagtarief van 1,20 euro per kVA correct is.
Een retributie is een heffing voor een door de stad geleverde dienst. Deze heffing mag kostendekkend zijn, maar
dient niet om “winst” te creëren.
Om de teveel aangerekende retributie te compenseren, wordt aan de marktkramers die voor 2014 een retributie
moeten betalen van 2,30 euro per kVA per dag een toelage toegekend van 1,10 euro per aangerekende kVA per
dag. Hierdoor wordt de kostprijs voor de marktkramers gecorrigeerd naar de werkelijke kostprijs van 1,20 euro per
kVA per dag.
Op de gemeenteraad van 15 december 2014 wordt een aanpassing van het reglement op de terbeschikkingstelling

van elektriciteit voor het jaar 2015 geagendeerd. Hierbij wordt voor de marktkramers een tarief van 1,20 euro per
kVA per dag voorgesteld.
Besluit
De gemeenteraad beslist het onderstaande toelagereglement goed te keuren.
Toelage in het aangerekende elektriciteitsverbruik van de marktkramers met een abonnement.
Artikel 1:
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2014 wordt een toelage toegekend
aan de marktkramers die in 2014 een abonnement hebben en die in 2014 een retributie verschuldigd zijn op de
terbeschikkingstelling van elektriciteit.
Artikel 2:
De toelage bedraagt het verschil tussen:
de aangerekende retributie op basis van een tarief van 2,30 euro per kVA per dag
en
de correct aan te rekenen retributie op basis van een tarief van 1,20 euro per kVA per dag.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor de uitvoering van dit besluit.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Opvolging
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