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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 29 juni 2020 .

Aanwezig:

Kris Swinnen, Voorzitter van de raad

Jo Roggen, Burgemeester

Chris Jamar, 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

Verontschuldigd:

Erik Soors, tweede schepen

In openbare zitting

Retributiereglement verkoop mondmaskers aan onthaal - bekrachtiging. 

De gemeenteraad

Juridische basis:

1. Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 40 en 41.

2. De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019.

Voorgaande:

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2020 houdende 

"Retributiereglement verkoop mondmaskers aan onthaal.".

Probleemstelling:

In het kader van de exit-strategie dienen bezoekers aan het administratief centrum een mondmasker te 

dragen.

Motivering: 

Bezoekers die geen mondmasker bij hebben kunnen om te vermijden dat ze moeten terugkeren een 

mondmasker kopen aan de prijs van € 3,00.

De opbrengst is bestemd voor een goed doel.

Het college keurde deze retributie al goed in vergadering van 9 juni 2020. De retributie dient bekrachtigd 

te worden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1.

Dit retributiereglement is van toepassing op aanslagjaar 2020, zijnde het kalenderjaar 2020 waarin de 

retributie verschuldigd is en voor de duur dat er een mondmasker dient gedragen te worden bij het 

betreden van het administratief centrum.

Artikel 2.

Volgende retributietarief wordt gehanteerd: € 3,00 per mondmasker.

Artikel 3.

Er is geen vrijstelling van de retributie.

Artikel 4.

De retributie dient door de bezoeker onmiddellijk bij aflevering betaald te worden aan het onthaal.

Zonder betaling wordt de toegang geweigerd.
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