GEMEENTE
A ll

MIELLE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
GEMEENTERAAD

19 april 2021

Aanwezig:

Dirk De Maeseneer,
burgemeester;
Freddy Van De Putte,
voorzitter gemeenteraad;
Erwin Van Heesvelde, Lieselot Bleyenberg, Dirk Gistelinck,
Frederik De Buck, Frank De Vis,
schepenen;
Wim Verween, Dominique Vandermeersch, Lieven Volckaert,
Sibylle Moreels, Anne Dalemans, Kelly Dermul, Tijl De Witte,
Gilbert Van Maele, Tim Dhondt, Kathleen Snyers, Rose Botelberge,
Thomas Petit, Christoph Saerens,
raadsleden;

Lena De Smaele,
Verontschuldigd:

algemeen directeur

Ellen Swennen,

raadslid

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE DOOR DE GEMEENTE VAN INDIVIDUEEL VERVOER
NAAR HET VACCINATIECENTRUM.
Juridische grond
Decreet van 30 mei 2008 (met latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald de
artikelen 40 en 41 (houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad), artikel 177
(houdende de bevoegdheid van de financieel directeur), de artikelen 286 tot en met artikelen

288 (houdende de bekendmaking besluiten en de gemeentelijke webtoepassing) en artikelen
326 tot en met 341 (houdende het bestuurlijk toezicht).
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 d.d. 15 februari 2019 houdende coördinatie van de

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2021 tot toekenning van een subsidie voor
collectief transport naar een vaccinatiecentrum.
Besluit van de gemeenteraad van 19 april 2021 betreffende organisatie door de gemeente
van individueel vervoer naar het vaccinatiecentrum: princiepsbeslissing.
Motivering
In het burgemeestersoverleg van de ILV COVID Scheldekracht werd afgesproken om voor
een rit heen en terug naar het vaccinatiecentrum een tarief van 5 euro te hanteren. Het
restbedrag verbonden aan een rit zal ten laste worden genomen door gemeente Melle met
financiële middelen bestemd voor vervoersoplossingen voor het vaccinatiecentrum.
Financieel kader

Financiële middelen voor vervoersoplossingen van het vaccinatiecentrum.

°

De nodige kredieten zullen worden voorzien bij de eerstvolgende aanpassing van het
meerjarenplan.

Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

Er wordt voor de duurtijd van de vaccinatieperiode een retributie ingevoerd voor de
organisatie door de gemeente van individueel vervoer naar het vaccinatiecentrum.

Artikel 2

Het bedrag van de retributie wordt forfaitair vastgesteld op 5 euro per heen- en
terugrit naar het vaccinatiecentrum.

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de rit.
De betaling kan gebeuren door cash overhandiging aan de bestuurder
(personeelslid gemeente of vrijwilliger). Het restbedrag van de kostprijs van de rit
wordt bijgelegd door de gemeente met financiële middelen bestemd voor
vervoersoplossingen van het vaccinatiecentrum.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering van de retributie gebeuren:

Artikel 4

e

voor de onbetwiste niet-fiscale ontvangsten: overeenkomstig artikel 177 van het

e

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

decreet Lokaal Bestuur;

Dit retributiereglement wordt online bekendgemaakt op de gemeentelijke
webtoepassing en overhandigd aan de toezichthoudende overheid.
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