
 

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 18 december 2017 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; 

Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, 

Luc Vanassche, schepenen; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Christiana Deprez, 

Carol Bostyn, Freddy Van Herpe, Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, 

Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Raf Deprez, 

Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Bart Dewaele, raadslid 

Afwezig:  

  

Onderwerp: Aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement - 2014 t.e.m. 

2019. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 42 en 43, §2, 15°. 

- Gemeentedecreet artikel 145. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende goedkeuring van het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

- Besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2014 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2014 houdende goedkeuring aanpassingen aan het 

algemeen retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2015 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 juli 2016 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende goedkeuring aanpassingen aan het 

algemeen retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 23 januari 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 
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-  Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 17 juli 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

Verwijzingsdocumenten 

Gecoördineerde versie van het algemeen gemeentelijk retributiereglement 2014-2019  (bijlage 2017-53).  

Motivering 

1. Retributie voor prestaties dienst Burgerzaken 

- Elektronische identiteitskaart voor Belgen en elektronische vreemdelingenkaarten (A- tot en met F-

kaart): 

o 130,00 euro i.p.v. 125,00 euro voor zeer dringende gevallen (spoedprocedure) met levering 

in de gemeente 

o 90,00 euro i.p.v. 84,00 euro voor dringende gevallen (spoedprocedure) met levering in de 

gemeente 

o 100,00 euro i.p.v. 95,00 euro voor extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering 

bij de FOD Binnenlandse Zaken 

- Kids-ID: 

o 90,00 euro i.p.v. 84,00 euro voor de dringende procedure met levering in de gemeente 

o 130,00 euro i.p.v. 125,00 euro voor de zeer dringende procedure met levering in de 

gemeente 

o 100,00 euro i.p.v. 95,00 euro voor extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering 

bij de FOD Binnenlandse Zaken 

o Er geldt een verlaagd tarief voor zowel de dringende als de zeer dringende aanvragen vanaf 

de tweede Kids-ID, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van eenzelfde gezin die op 

hetzelfde adres ingeschreven zijn: 60,00 euro i.p.v. 58,00 euro 

3. Stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en attesten. 

- De oude retributie wordt pas opgeheven op 1 juli 2018 in plaats van 31 december 2017 om de 

afhandeling van de aanvragen ingediend voor de effectieve toepassing van de omgevingsvergunning 

(dit wordt geschrapt: in principe uiterlijk 1 juni 2017) in gemeente Zwevegem mogelijk te maken. 

4. Onkosten stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen 

- De oude retributie wordt pas opgeheven op 1 juli 2018 in plaats van 31 december 2017 om de 

afhandeling van de aanvragen ingediend voor de effectieve toepassing van de omgevingsvergunning 

(dit wordt geschrapt: in principe uiterlijk 1 juni 2017) in gemeente Zwevegem mogelijk te maken. 

7. Verkoop van afvalzakken voor ophaling restfractie, PMD-fractie en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen  

- Aan de titel 7.1. wordt toegevoegd: en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

- Titel 7.2. Orange afvalzakken wordt geschrapt. Met het in voege treden van het nieuwe 

Uitvoeringsplan voor Huishoudelijk en Gelijkaardig Bedrijfsafval (Imog) worden de doelstellingen 

voor het te behalen restafvalcijfer anders berekend. Het aan huishoudelijk gelijkgesteld bedrijfsafval 

wordt nu via een forfait afgesplitst. 

19. Activiteiten van de jeugddienst 

- Volgende wordt geschrapt: 

o Grabbelpas: de prijs van deelname aan een grabbelpasactiviteit varieert volgens de soort 

activiteit, de te betalen uitkoopsommen,… en is gelijk aan deze vastgesteld door de 

jeugddienst. 
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o Themakamp: de prijs van deelname aan een themakamp varieert volgens soort en is gelijk 

aan deze vastgesteld door de jeugddienst. 

- En wordt vervangen door: 

o Grabbelpas, themakampen en theatervoorstellingen: de prijs van deelname aan één van 

deze activiteiten varieert volgens de soort, de te betalen uitkoopsommen,.. en is gelijk aan 

deze vastgesteld door de jeugddienst. 

20. Tarieven culturele activiteiten 

- Losse tickets familievoorstelling worden geschrapt, zie activiteiten van de jeugddienst. 

- Inschrijvingsgelden cursussen: 50 euro voor kant wordt geschrapt. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De aanpassingen aan de hoofdstukken 1, 3, 4, 7, 19 en 20 van het algemeen retributiereglement - initieel 

goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 17 december 2013 voor een termijn van zes jaar, vanaf 1 

januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 en reeds in diverse zittingen van de gemeenteraad 

aangepast - worden goedgekeurd. 

Artikel 2 

Een gecoördineerde versie van het retributiereglement (bijlage 2017-53), wordt opgemaakt. 

Artikel 3 

Van deze beslissing zal een voor eensluidend verklaard afschrift overgemaakt worden aan de 

toezichthoudende overheid, overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet. 

 

 Namens de Gemeenteraad  

(get.) Jan Vanlangenhove 

gemeentesecretaris 

 (get.) Marc Doutreluingne 

burgemeester-voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 21 december 2017 

 

Jan Vanlangenhove  Marc Doutreluingne 

Gemeentesecretaris  Burgemeester 
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Handtekening(en) 
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