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GEMEENTE PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 19 DECEMBER 2019
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Frank Seutens, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita Horions,
Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens, Ann Kauffmann,
Hans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Belasting op het poetsen van de Kerkstraat - vaststelling.
Aanleiding en doel
Vaststelling gemeentelijk retributiereglement voor het poetsen van de Kerkstraat ten behoeve van de horecazaken in
de Kerkstraat.
Juridische gronden
De grondwet, meer bepaald artikel 170, §4.
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019.
Financiële impact en visum
Er is geen visum vereist van de financieel directeur.
De retributie voor het poetsen van de Kerkstraat wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025, om aan de
voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen.
Motivering
Tijdens het uitgangsleven in het weekend in de Kerkstraat wordt collectief afval achtergelaten in de straat, waardoor
de openbare orde, veiligheid en gezondheid in het gedrang komt.
Het gemeentebestuur organiseert het poetsen van de Kerkstraat ten behoeve van de horecazaken in het weekend.
Het is billijk dat hiervoor een retributie opgelegd wordt aan horecazaken in de Kerkstraat met avondopeningsuren
tijdens het weekend.
Stemming
Aantal ja-stemmen: 25.
Aantal neen-stemmen: 3, nl. van de raadsleden Frank Seutens, Kim Strzebonski en Benny Bax.
Aantal onthoudingen: 2, nl. van de raadsleden Jef Van Bree en Linda Vissers.
BESLUIT:
Artikel 1. –
Dit reglement regelt met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode tot en met 31 december 2025
het poetsen van de Kerkstraat, meer bepaald het deel tussen de Koning Albertlaan en de Kloosterstraat
en Kerkstraat 11. De gemeente zal elk weekend op zaterdag om 6u00 en op zondag om 6u00 de straat
poetsen en het afval opruimen dat collectief tijdens het uitgaansleven wordt achtergelaten.

Artikel 2. Voor het poetsen van de Kerkstraat wordt een retributie gevraagd van € 15 per weekend aan elke horecazaak, met
openingsuren na 18.00 hr op vrijdag en/of zaterdag, in het deel van de Kerkstraat, vermeld in artikel 1.
Artikel 3.De retributie wordt geïnd per kwartaal en dient ten laatste één maand na de beschouwde periode betaald te worden
per overschrijving.
Artikel 4.Van dit reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt.
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