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-2025.

Juridische grond

o
o

o
o

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeenteberastingen en ratere wiizigingen.

Decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017,
en latere wijzigingen, meer bepaald
artikelen 40 en 41 (houdende de bevoegdheden van de gemeãntLraad),
artikel 177
(houdende de bevoegdheid van de financiãel
directeur) en de artikelen 2g6 tot en met
artikelen 288 (houdende de bekendmaking besluiten en
de gemeentelijke webtoepassing) en
de artikelen 326 tot en met 341 (houdende het bestuurlijk
tolzicht).
De omzendbrief KBIABB 2o1g/2 d.d. 15 februari 2o1g houdende
coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.

Gemeenteraadsbesluit
Ovenveld 2014-2019.

van 16 december 2013 houdende retributiereglement gebruik

Motivering

o
o

De heffingstermijn van dit gemeenteraadsbesluit van 16
december ZOl3loopt tot en met
december 2019 en moet derhalve worden herstemd.

31

voor de hernieuwing van de gemeentel¡ke belastingen en retributies,
werd dit gemeenteluke
reglement herbekeken en dat nazicht gaf aanleiding tot
een aantal actualisaties.

lnspraak, advies en bijlagen

o

Advies van de cultuurraad d.d.29 november 2019.
Financieel kader

r

De ontvangst van deze retributie is voorzien in het meerjarenplan
2020-2025.
Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen

Besluit

Artikel

Er wordt met ingang van 20 januari 20zo voor een termiin eindigend op
31
december 2025, een retributie ingevoerd op het gebruik van de infrastructuur van
het Gemeentel¡k Kunst- en Vormingscentrum Het Ovenveld.

1

Artikel 2

Het bedrag van de retributie wordt berekend op basis van volgende tarieven:
o gebruik infrastructuur voor l jaar in het dienstja ar 2ozo:75 EUR;

e
o
Artikel 3

gebruik infrastructuur voor l jaar vanaf het dienstja ar 2021:150 EUR;
gebruik bakoven voor een bakbeurt (in terracotta of keramiek): 15 EUR.

De retributie is verschuldigd door de aanvrager op het moment van de
aanvraag.
De betaling dient te gebeuren:

o

door middel van een overschrijving binnen 30 dagen na de verzending van de
factuur op rekening van het gemeentebestuur
of

.

door contante betaling aan de gemeentekas.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering van de retributie gebeuren:
' voor de onbetwiste niet-fiscale ontvangsten: overeenkomstig artikel 177 van het
decreet van Lokaal Bestuur;

'
Artikel4

voor de betwiste niet-fiscale ontvangsten: overeenkomstig de wetsbepalingen
betreffende de burgerlij ke procedure.

Dit besluit wordt online bekendgemaakt op de gemeentel¡ke webtoepassing
gemeld aan de toezichthoudende overheid.
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