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Juridische grond
Decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 - bevoegdheden van de
gemeenteraad — artikels 40, 41, 23° en 56.

Omzendbrief 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 december 2020 betreffende
de ondertekening van het Bomencharter voor Vlaanderen (2019-2024).

Motivering
Vorig jaar ondertekende het college van burgemeester en schepenen het bomencharter.
Daarmee engageert het gemeentebestuur zich om in te zetten op het streven naar zo veel
mogelijk bijkomende bomen op het grondgebied van de gemeente Melle. Naast
aanplantingen op het openbaar domein, stimuleert de gemeente dan ook de inwoners om
bomen te planten op hun private eigendom. Negen procent van de ruimte in Vlaanderen
bestaat immers uit tuinen. Deze private tuinen hebben een enorm potentieel in de strijd
tegen de klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit.
Om inwoners aan te moedigen om meer bomen aan te planten op privaat domein
organiseert het gemeentebestuur van Melle dit najaar een gesubsidieerde groepsaankoop
van bomen en heesters.
Er zal een retributie aangerekend worden voor de aankoop van bepaald plantsoen. Deze
retributie komt overeen met ongeveer 50 % van de catalogusprijs.
Inspraak en advies
Advies van de milieuraad d.d. 22 april 2021.
Bijlagen
Reglement groepsaankoop bomen en heesters 2021.

Financieel kader
°

Er is 5.000 euro voorzien op het exploitatiebudget voor aankoop van bomen op Bl
034900 en AR 6030000.

°

De ontvangst van de retributie zal voorzien worden bij de eerstvolgende aanpassing van het
meerjarenplan.

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 18 mei 2021.

Artikel 2

Er wordt een retributie gevestigd die verschuldigd is voor de aankoop van
plantgoed.

Artikel 3

Deretributie is verschuldigd door de persoondie het plantgoed bestelt.

Artikel 4

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op onderstaande soorten:
Naam

Maat

Retributie

Judasboom

100-125

12 euro

Chinese kornoelje

100-125

18 euro

Gele kornoelje

8-10 HO

28 euro

Toverhazelaar

100-125

23 euro

Zevenzonenboom

100-125

10 euro

Hulst

100-125

15 euro

Okkernoot of Gewone walnoot

8-10 HO

16 euro

Magnolia x loebneri ‘Leonard Messel'

100-125

22 euro

Perzisch ijzerhout of Perzische plataan
of Vlamboom

125-150

19 euro

Lijsterbes

8-10 HO

15 euro

Mellenaars kunnen bovenstaand plantsoen aankopen tegen de ernaast vermelde
prijzen (incl. btw). De prijzen komen overeen met ongeveer 50% van de normale

catalogusprijs. Per bestelde hoogstamboom is eveneens een boompaal en
boomband aan 50% van de normale catalogusprijs vervat in het retributiebedrag.
De betaling van het aangekochte plantsoen zal gebeuren door het
gemeentebestuur van Melle door gebruik te maken van het voorziene krediet in de
begroting 2021.
Artikel 5

De retributie is verschuldigd op het moment van de bestelling van het plantgoed.
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden
metalle gepaste rechtsmiddelen.

Artikel 6

Voor deze groepsaankoop bomen wordt gebruik gemaakt van het voorziene
krediet van 5.000 euro op het exploitatiebudget op Bl 034900 en AR 6030000. Het
bestellen van de bomen verloopt in functie van de datum van de bestelaanvraag tot

uitputting van het totaal in het meerjarenplan voorziene bedrag van 5.000 euro
voor de groepsaankoop bomen voor het dienstjaar 2021.
Artikel 7

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid en
een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur en de
omgevingsambtenaar milieu voor verder gevolg.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur afgekondigd en bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
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