Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 13 juli 2020
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez,
Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Dirk Desmet, voorzitter;
Bart Colson, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn,
Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman,
Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche,
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez,
raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Brigitte Desmet, raadslid

Onderwerp:

Aanpassingen algemeen retributiereglement 2020-2025.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 41, 14°.
Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende goedkeuring algemeen retributiereglement
2020-2025.
Verwijzingsdocumenten
Gecoördineerde versie van het algemeen gemeentelijk retributiereglement 2020-2025. (bijlage_2020_25)
Motivering
Het initiële algemeen gemeentelijke retributiereglement werd voor de periode 2020-2025 goedgekeurd in
zitting van de gemeenteraad van 16 december 2019.
Volgende aanpassingen worden voorgesteld:
10. Beperkte tarifering voor het gebruik van het DIFTAR-recyclagepark
-

Vanaf 01.09.2020 start de intergemeentelijke samenwerking met IMOG = intergemeentelijke
recyclagepark (IGRP).

-

De nieuwe bedragen worden vastgelegd.

-

De 2-euro zone wordt vanaf 01.09.2020 afgeschaft, deze zone werd tot op heden voornamelijk
gebruikt voor burgers die met een particulier voertuig het betalend gedeelte wensen te gebruiken.

-

De retributie omtrent het asbestcement is verschuldigd voor de hoeveelheden die 200 kg per gezin
per jaar overschrijden.

-

De retributie omtrent zacht groenafval

(grasmaaisel en haagscheersel) is verschuldigd voor de

hoeveelheden die 500 kg per gezin per jaar overschrijden.
11. Verkoop van afvalzakken voor ophaling restfractie, P+MD-fractie en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
-
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o

1,00 euro i.p.v. 0,85 euro per zak voor klein formaat (40 liter)

o

1,70 euro i.p.v. 1,60 euro per zak voor groot formaat (60 i.p.v. 80 liter)

14. Bewegwijzering ten gerieve van sommige bedrijven en/of instellingen
-

Schrappen voorwaarde minimaal 30 werknemers, werkzaam te Zwevegem.

-

Machtiging door college van burgemeester en schepenen overeenkomstig modaliteiten algemene
politieverordening.

-

Geen wijziging aan tarieven.

21. Wekelijkse openbare markt en ambulante activiteiten op openbaar domein
-

Er wordt een 2-wekelijks abonnement ingevoerd, het bedrag wordt bepaald op 14,40 euro per
lopende meter standplaats met een minimum van 93,60 euro per kwartaal.

22. Tarieven onderwijs
-

Stijging tarieven schoolmaaltijden als gevolg van indexering prijzen door cateraar.

23. Tarieven activiteiten vrije tijd (jeugd, sport, cultuur en bibliotheek)
-

De tarieven activiteiten vrije tijd werden gegroepeerd en overzichtelijker opgenomen in het
retributiereglement. Diverse hoofdstukken werden samengevoegd.

24. Tarieven gemeentelijke infrastructuur
-

De tarieven sport en culturele infrastructuur werden gegroepeerd en overzichtelijker opgenomen in
het retributiereglement.

-

De algemene principes gelden vanaf nu voor alle infrastructuur, dit was in het verleden niet zo.

-

Er werd in Sportpunt 1 een nieuw tarief toegevoegd voor de conferentiezaal.

-

Bij de atletiekpiste werden de schooltarieven geschrapt voor lestijd 25 minuten en 45 minuten en
werd ook het principe van individuele atletiek-kaarten afgeschaft gezien dit moeilijk controleerbaar
was.

-

In de rubriek voetbalinfrastructuren werd een nieuw tarief voor tornooien toegevoegd.

-

Voor OC Kappaert werden de verschillende tarieven voor 200 lux en 400 lux geschrapt, er wordt
geen onderscheid meer gemaakt in verlichtingsniveau.

-

Voor Sint-Paulus werden de tarieven voor café en feestzaal geschrapt gezien dit niet meer wordt
verhuurd.

-

Alle tentoonstellingen werden gecentraliseerd.

27. Kunstacademie Zwevegem
-

Diverse tarieven voor inschrijving in de kunstacademie Zwevegem worden verhoogd.

BESLUIT
25 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Barbara
Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey,
Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Wim
Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
1 STEM TEGEN (Antoon Vanassche)
Artikel 1
De aanpassingen aan de hoofdstukken 10, 11, 14, 21, 22, 23, 24 en 27 van het algemeen
retributiereglement - initieel goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2019 voor een
termijn van zes jaar, vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 worden goedgekeurd.
Artikel 2
Een gecoördineerde versie van het retributiereglement (bijlage_2020_25) wordt opgemaakt.
Artikel 3

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 2948-4451-0565-2858.

Deze beslissing wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de web-toepassing van de gemeente
overeenkomstig artikel 286 §1 van het decreet lokaal bestuur.
Namens de Gemeenteraad
(get.) Jan Vanlangenhove

(get.) Dirk Desmet

algemeen directeur

voorzitter
Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 14 juli 2020

Jan Vanlangenhove

Dirk Desmet

algemeen directeur

voorzitter
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Handtekening(en)

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 2948-4451-0565-2858.

