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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 
Dorien Cuylaerts, Burgemeester 
Bob Van den Eijnden, Nathalie Cuylaerts, Bert Vangenechten, Peter 
Janssens, Schepenen 
Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van 
De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin Druyts, Jurgen 
Van Leuven, Aline Maes, Sabine Fransen, Jeroen Ooms, Raadsleden 
Nina De Vrij, Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd: Karl Geens, Schepen 
Nathalie Stoffelen, raadslid 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Afwezig:  

 
De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
11. Betreft: GR/2022/055 - Retributie inzake het uitvoeren van werken ten laste van derden. 
Goedkeuring.  
Gelet op de grondwet, inzonderheid artikel 173; 
Gelet op het decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op artikel 40 §3 en artikel 41, 14° van het Decreet Lokaal Bestuur, zoals gewijzigd door 
artikel 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het Decreet 
Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56 §3, 7° 
bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk 
aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Gelet op het delegatiereglement inzake het vaststellen van de tarieven van retributies d.d. 16 
december 2019; 
Overwegende dat de gemeentediensten ingezet worden voor werken ten laste van derden onder 
meer bij beschadiging van het openbaar domein, ophaling van sluikstorten, veiligstellen van 
gevaarlijke toestanden ontstaan door derden of nalatigheid van derden, opruiming van verloren 
lading, het plaatsen en verwijderen van permanente bewegwijzeringen; 
Overwegende dat deze inzet van personeel en middelen een last betekent voor de 
gemeentelijke financiën; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Met ingang van 1 juli 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt 
een retributie gevestigd op het uitvoeren van werken ten laste van derden. 
Art. 2.- De tarieven worden vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. 
Art. 3.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager of door diegene die de oorzaak is van de 
noodzakelijke inzet van personeel en materieel. 
Art. 4.- De retributie is invorderbaar onmiddellijk na de uitvoering der werken. 
Art. 5.- De retributie wordt geïnd bij wijze van factuur. 
Art. 6.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

UITTREKSEL - gemeenteraad - zitting van 20 juni 2022 
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Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 en 287 van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur.   
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur wnd.   De Voorzitter, 
(wg.) Nina De Vrij   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur wnd.,   De Voorzitter, 
  
 
 
 

Nina De Vrij 

  
 
 
Wim De Visscher 

 


