UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Provincie
ANTWERPEN
----Arrondissement
TURNHOUT
----GEMEENTE
2235 H U L S H O U T
-----

ZITTING VAN DINSDAG 18 DECEMBER 2012
Aanwezig:
Geert Daems: burgemeester-voorzitter;
Anja Leflot, Jef Wauters: schepenen;
Jules Scheerens, Louis Van Den Broek, Rigo Huyskens, Jos Voet, Sabine
Indekeu, Geert Vleugels, Gunther Vleugels, Gust Van den Bruel (bijgestaan
door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18
Gemeentedecreet), Karina Smets, René Wouters, Marina Clé, Rist Heylen,
Ann Peeters, Liesbeth Piot: raadsleden;
Rob Goris: secretaris.
Verontschuldigd:
Maurice Ooms, Hilde Van Looy: schepenen;
Jef Van Bael: OCMW voorzitter / schepen
Mark Verhaegen, Stijn Cools: raadsleden;

BESLISSING: Retibutie voor het bekomen van een naam- of gedenkplaat op het grafmonument op de strooiweide voor
de aanslagjaren 2013 tot en met 2019.
De gemeenteraad,
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op de vraag van verschillende burgers, om de namen van de overledenen welke werden verstrooid, te kunnen
aanbrengen op een grafsteen, monument of dergelijke;
Gelet op de naamplaatjes aangekocht ingevolge de beslissing van het schepencollege d.d. 20 november 2002 houdende
onderhandelingsprocedure, zonder bekendmaking bij aanvang van de procedure voor de levering van naamplaatjes;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
met 13 ja-stemmen,
tegen 2 neen-stemmen (Gust Van den Bruel , René Wouters)
bij 2 onthoudingen (Louis Van Den Broek, Ann Peeters)
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt een retributiereglement voor het bekomen van een gedenkplaat op
de grafzuil op de strooiweide vastgesteld, graveren en plaatsen van het naamplaatje inbegrepen.
Artikel 2:
Het bedrag van de retributie bedraagt: - voor aanslagjaar 2013: € 77
- voor aanslagjaar 2014: € 79
- voor aanslagjaar 2015: € 81
- voor aanslagjaar 2016: € 83
- voor aanslagjaar 2017: € 85
- voor aanslagjaar 2018: € 87
- voor aanslagjaar 2019: € 89
Artikel 3:
De retributie wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het naamplaatje.
Artikel 4:
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het onderzoek de commodo et incommodo, dan zal deze verordening als
definitief aanzien, aan de hogere overheid worden overgemaakt.
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