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: Retributiereglement op het ruimen van grachten op private eigendom voor de aanslagjaren 2013 tot en
met 2019.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de afgelopen jaren de ruiming van grachten op private eigendom steeds verminderd is en dit de goede
waterhuishouding in het gedrang brengt;
Overwegende dat er particulieren zijn die zelf niet kunnen instaan voor het onderhoud van grachten op hun eigendom;
Overwegende dat de gemeente bereid is om deze werken zelf uit te voeren of te laten uitvoeren, evenwel mits betaling;
Overwegende dat het past om een retributie op het ruimen van grachten, te berekenen in functie van de kostprijs en de
lasten die de gemeente moet dragen;
Overwegende dat er een vrije doorgang moet zijn op de eigendom en naast de gracht;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het gemeentelijk politiereglement, inzonderheid afdeling 6 “Grachten”;
Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 04.12.2012;
BESLUIT:
met 13 ja-stemmen
tegen 1 neen-stem (Gust Van den Bruel )
bij 3 onthoudingen (Louis Van Den Broek, René Wouters, Ann Peeters)
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt een retributie geheven voor het ruimen van grachten door de technische
dienst van de gemeente op privaat eigendom;
Artikel 2:
De retributie is verschuldigd door de persoon die gebruik wenst te maken van deze dienst of die artikel 214 van het
gemeentelijk politiereglement niet naleeft en waarbij de gemeente het noodzakelijk acht om over te gaan tot de ambtshalve
ruiming van de gracht (art. 216);
Artikel 3:
De retributie wordt vastgesteld op:

Kostprijs ruimen:
- machinale ruiming: € 2,50 per lm
- manuele ruiming: € 10 per lm

Kostprijs voor het verwijderen, afvoeren en laten verwerken van het specie uit de gracht:
- Groenafval: € 4,00/lm
- Slib cat. 1:
€ 1,50/lm
- Slib cat. 2:
€ 2,00/lm
- Slib cat. 3:
€ 4,50/lm
- Slib cat. 4:
€ 5,00/lm
- Slib cat. 5:
€ 6,00/lm
Bij een noodzakelijke ruiming uitgevoerd door de gemeente zal de retributie achteraf worden verrekend, nadat de
aangelande is aangemaand om de noodzakelijke werken alsnog uit te voeren.
Artikel 4:
De retributie moet betaald worden voor de uitvoering van de werken en er moet rekening gehouden worden met
navermelde voorwaarden:

Vrije doorgang op eigendom en naast gracht.

Het slib wordt op de oever gedeponeerd of afgevoerd volgens de bepalingen van het VLAREA.

Verwijderen en terugplaatsen van aanplantingen en andere obstakels zijn niet inbegrepen in de werken.
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Artikel 5:
Dit besluit wordt aan de gouverneur van de provincie Antwerpen toegezonden.

Namens de gemeenteraad,
Bij verordening;
de secretaris,
(get.)
Rob Goris
Bij verordening;
de secretaris,

Goris Rob

de burgemeester-voorzitter,
(get.)
Geert Daems
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de voorzitter gemeenteraad,

Daems Geert
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