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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende

Wettelijk kader

-  artikel 170 § 4 van de grondwet

-  artikelen 40 en 177 van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017

-  decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012

-  omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit 

Aanleiding

-  uitgeven van een nieuwe lokaalhistorische publicatie

-  het vaststellen van de publieksprijs van het boek rond WOI – “Aartrijke, Loppem, Veldegem en Zedelgem 

tijdens de Grote Oorlog”

-  het vaststellen van de gemeentelijke retributiereglementen is de bevoegdheid van de gemeenteraad

Procedure

-  bespreking door het college van burgemeester en schepenen betreffende de oplage, publieksprijs en organisatie 

boekvoorstelling 

-  goedkeuring door de gemeenteraad van de toevoeging van de publieksprijs aan het huidige retributiereglement 

-  akkoord van toezicht

Adviezen

INTERN

-  financiële dienst: positief advies

-  diensten archief: positief 

Krediet

Exploitatie - ontvangsten

algemene 

rek.

beleidsitem kostenplaats actie bedrag

7000008 072900 - -

Motiveringivering

-  het huidige retributiereglement is aan herziening toe,  lokaalhistorische publicaties zijn niet meer in voorraad, 

promotiemateriaal is gewijzigd, enz…

-  verschillende gemeentelijke diensten zijn momenteel bezig het huidige reglement te herzien 

-  het is noodzakelijk om het tarief van het nieuwe boek nog op te nemen in het huidige retributiereglement ten 

einde de publicatie te kunnen verkopen

-  de nieuwe publicatie wordt voorgesteld in december 

Dossierstukken

-  gecoördineerde versie van de besluiten betreffende de retributie van toeristische en lokaalhistorische 

publicaties, promotiemateriaal en gegidste bezoeken

-  besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 oktober 2019 betreffende publicatie boek WOI: 

bepalen oplage, publieksprijs en organisatie boekvoorstelling

- besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 november 2019 betreffende publicatie boek 

WOI: herneming éénmalig verminderde publieksprijs

Besluit

Artikel 1.- Aan artikel 2A van het retributiereglement betreffende Lokaalhistorische publicaties wordt de 

volgende publicatie toegevoegd.

15. Aartrijke, Loppem, Veldegem en Zedelgem tijdens de Grote Oorlog

- publieksprijs

- éénmalige prijs bij voorstelling publicatie boek

 

50,00 EUR

40,00 EUR
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Artikel 2.- Deze toevoeging aan het besluit betreffende de retributie op de verkoop van toeristische en 

lokaalhistorische publicaties, promotiemateriaal en gegidste bezoeken treedt in werking na goedkeuring door de 

gemeenteraad.

Artikel 3.- Het retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het 

decreet lokaal bestuur.

Artikel 4.- Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Sabine Vermeire

Algemeen directeur

Charlotte Vermeulen

Voorzitter

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT

Sabine Vermeire

Algemeen directeur

Annick Vermeulen

Burgemeester
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