PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 22 augustus 2019 .
Aanwezig:
Kris Swinnen, Voorzitter van de raad
Jo Roggen, Burgemeester
Chris Jamar, Erik Soors, Roland Strouven, Elke Allard, schepenen
Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Bart Andries, Monique Adams, Kevin Huybrechts,
Nadia Najem, Rita Soetaerts, Stijn Doms, Birthe Lux, Danny Ruysen, gemeenteraadsleden
Herman Stiers, Algemeen directeur
In openbare zitting
Delegatie vastleggen retributies activiteiten vrije tijd.
De gemeenteraad
Juridische basis:
1. Het decreet lokaal bestuur, art. 40,41 en 286 § 1.
2. De omzendbrief KB/ABB 2019/2 – omzendbrief betreffende de gemeentefiscaliteit.
Voorgaande:
1. De gemeenteraadsbeslissing dd. 30 maart 2015 betreffende 'delegatie vastleggen retributies
activiteiten vrije tijd’.
Probleemstelling:
Vanuit de verschillende adviesraden worden er activiteiten opgestart en worden de toegangsgelden
besproken.
Motivering:
Voor het vaststellen van retributies is de voorbehouden bevoegdheid van de gemeenteraad versoepeld.
Vanaf 01 januari 2019 is artikel 41, 14° van het decreet lokaal bestuur van toepassing. De gemeenteraad
hoeft enkel te beslissen over de machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan,
inclusief verminderingen en vrijstellingen.
Om de publiciteit voor de acties tijdig te kunnen starten, werd het vaststellen van de prijzen tot een
maximum van € 75,00 door de gemeenteraad in vergadering van 30 maart 2015 gedelegeerd aan het
college.
Deze delegatie dient verlengd te worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Ten bate van de gemeente wordt er vanaf 01 januari 2019 tot 31 december 2025 een retributie ingesteld
voor activiteiten vrije tijd georganiseerd door de gemeente.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de prijzen vast te stellen tot een
maximum van € 75,00.
Artikel 3.
Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket worden verstuurd aan de toezichthoudende
overheid.
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