Gemeenteraad
Zitting van 16 december 2019

Besluit
Financiën

Retributiereglement op het uitreiken van doorlaatkaarten voor de
voetgangerszone Gasthuisstraat en voor de zone enkel bereikbaar via de
voetgangerszone Grote Markt. - 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 het uitreiken van
doorlaatkaarten voor de voetgangerszone Gasthuisstraat en voor de zone enkel bereikbaar via de
voetgangerszone Grote Markt goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2025. De tarieven zijn niet gewijzigd.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement retributiereglement op het
uitreiken van doorlaatkaarten voor de voetgangerszone Gasthuisstraat en voor de zone enkel bereikbaar
via de voetgangerszone Grote Markt goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2025.
Juridische grond
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder 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.
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Argumentatie
De Gasthuisstraat is een voetgangerszone. Sinds 5 januari 2004 kan men een aanvraag indienen voor
een doorlaatbewijs. In het verleden werd de voetgangerszone afgesloten door verzinkbare palen. Vanaf
het najaar van 2006 gebeurt de controle door een camera. Voor het opmaken en uitreiken van de
doorlaatkaarten wenst het college een retributie te vragen. Het is tevens de bedoeling om het aantal
aanvragen te beperken.
De noordzijde, westzijde en een gedeelte van de zuidzijde van de Grote Markt is enkel bereikbaar via de
voetgangerszone op de Grote Markt. Sinds de invoering van de voetgangerszone kan men een aanvraag
indienen voor een doorlaatbewijs. De controle op het gebruik van de voetgangerszone gebeurt door een
camera. Voor het opmaken en uitreiken van de doorlaatkaarten wenst het college een retributie te
vragen. Het is tevens de bedoeling om het aantal aanvragen te beperken.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7020000/OMG/0220.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
gemeentelijke retributie gevestigd op het uitreiken van doorlaatkaarten voor de voetgangerszone
Gasthuisstraat en voor de zone enkel bereikbaar via de voetgangerszone Grote Markt.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 3
tarief
De retributie is ondeelbaar en voor de ganse periode verschuldigd.
Voor volgende doelgroepen, die een doorlaatkaart kunnen aanvragen, bedraagt de retributie 50 euro per
doorlaatkaart voor een periode van 2 jaar. Er kunnen maximaal 5 doorlaatkaarten worden toegekend per
aanvrager.







leveringen aan bouwwerf (geldig voor de duur van de werf)
medische zorg in de zone
risicoleveringen
taxi
logistiek bedrijf gevestigd in de zone
bedrijf met garage in de zone

De retributie bedraagt 25 euro voor een periode van langer dan 5 dagen en minder dan 1 jaar voor het
uitreiken van een doorlaatkaart voor de voetgangerszone Gasthuisstraat voor leveringen aan
bouwwerven.
Artikel 4
vrijstellingen
Privépersonen die binnen de voetgangerszone wonen of er hun garage hebben en bewoners met een
garage tussen de Driezenstraat en paaltjes, worden vrijgesteld van de retributie voor hun eerste
doorlaatkaart.
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Volgende doelgroepen zijn vrijgesteld van deze retributie voor een eerste doorlaatkaart:
 private personen die een wagen bezitten en wiens woning, appartement of garage enkel
bereikbaar via de voetgangerszone;
 werknemers die tijdens hun werkuren parkeren in vergunde garage of op vergunde
parkeerplaatsen van hun werkgever enkel bereikbaar via de voetgangerszone;
 bedrijfswagen van bedrijven met vergunde garage of vergunde parkeerplaatsen enkel bereikbaar
via de voetgangerszone;
 bedrijfswagens van handelszaken in de voetgangerszone of de zone die enkel bereikbaar is via
de voetgangerszone zonder garage volgens bepaling f van de wegcode.
Volgende doelgroepen zijn vrijgesteld van deze retributie:
 politie/brandweer/100 ( prioritaire voertuigen );
 stadsdiensten en huisvuil ophaling;
 leveringen aan bouwwerf voor een periode van maximaal 5 aaneensluitende werkdagen.
Artikel 5
wijze van inning
De retributie is contant verschuldigd op het ogenblik dat de doorlaatkaart wordt uitgereikt.
Artikel 6
verlenging
De verlening van de doorlaatkaart dient minimaal 1 maand voor de vervaldag aangevraagd te worden.
De aanvrager kan geen klacht indienen bij het stadsbestuur voor het verkrijgen van boetes ten gevolge
van de laattijdige uitreiking van de doorlaatkaart.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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