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Openbare vergadering

Retributiereglement voor verkoop van mondmaskers in publieke gebouwen
De gemeenteraad

Feiten en context
Aangezien het dragen van mondmaskers wordt aangeraden en op vele plaatsen reeds
verplicht wordt opgelegd, is het opportuuh om als lokaal bestuur ook in de mogelijkheid te
zijn om mondmaskers te verkopen tegen betaling.
De gemeente is financieel niet in de mogelijkheid om kosteloos mondmaskers te blijven
uitdelen.

Hogere regelgeving

¡
.
.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
Decreetvan 22 december 2Ot7 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Omzendbrief KBIABB 20L912 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen

.

Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende retributiereglement voor
het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen

Plaats in meerjarenplan en budget
O,BI8/0703-02/613000: 200 euro.

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte vindt dit gezien de uitgebreide communicatie omtrent het dragen van
mondmaskers, alsook het feit dat zowel de lokale als federale overheid heeft voorzien in het
verdelen van mondmaskers, geen kerntaak van de gemeente. Bovendien stelt de fractie zich
vragen bij de contante betaling (die wordt afgeraden vanuit de veiligheidsraad) alsook de
administrqtieve last die dit met zich meebrengt voor de gemeente. Om die redenen beslist
Ruimte om tegen te stemmen.

De Open Vld-fractie onthoudt zich op dit punt. Volgens deze fractie is dit niet een taak van het
lokaal bestuur. Mondmaskers zijn te verkrijgen bij de apotheek en/of grootwarenhuizen.

Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Antoine Van
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Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Hannes Eechaute), 5 stemmen tegen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe,
Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn), 2 onthoudingen (Christel Verleyen, Evelyne Gomes)

Besluit:

Artikel

1.

Er wordt een retributie geheven op de aankoop van mondmaskers

Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door diegene die het mondmasker aankoopt

A¡tikel 3.
De mondmaskers worden verkocht zolang de noodzaak ervan wordt opgelegd,

A¡tikel 4.
De retr.ibutie wordt bepaald op 1 euro per mondmasker

A¡tikel 5.
De retributie van 1 euro wordt contant betaald bij aankoop tegen afgifte van een

betalingsbewijs.'

Artikel 6.
De retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indierten tegen deze retributie
bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de datum van de contante inning van de retributie.
Het bezwaar moet op straffe van verval schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd zijn. Van het
bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen. Indien de
retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk
vermeld worden in het bezwaar.

Artikel 7.
Dit retributiereglement treedt in werking op 15 september 2020 en heeft uitwerking tot en
met 31 december 2O2L.
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