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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.
Retributiereglement op betalend parkeren - vaststelling.
Aanleiding en doel
Vaststelling gemeentelijk retributiereglement op het betalend parkeren.
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.
Het besluit van de gemeenteraad aangaande het retributiereglement op het betalend parkeren van 16 december
2013.
Het besluit van de gemeenteraad van Neerpelt aangaande het retributiereglement voor het verblijf in de
passantenhaven en terrein van 17 februari 2014.
Financiële impact en visum
Er is geen visum vereist van de financieel directeur.
De retributie voor het betalend parkeren wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025, om aan de
voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen.
Motivering
In het kader van de fusie dienen de bestaande retributiereglementen met betrekking tot het betalend parkeren
vernieuwd te worden.
De gemeente beschikt over 126 voor het publiek toegankelijke parkeerplaatsen in het FORTE gebouw.
De gemeente beschikt eveneens over de nodige infrastructuur en voorzieningen voor het verblijf van plezierboten en
motorhomes in passantenhaven Welvaart en het nabij gelegen terrein in de Bermstraat.
Het is billijk dat voor het gebruik van deze gemeentelijke infrastructuur een retributie gevraagd wordt van de
gebruikers.
Stemming
Aantal ja-stemmen: 22.
Aantal neen-stemmen: 3, nl. van de raadsleden Frank Seutens, Kim Strzebonski en Benny Bax.
Aantal onthoudingen: 5, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Katrijn Conjaerts, Hans Proost en Sofie
Monsieurs.

BESLUIT:
I. Parkeergarage Forte
Artikel 1. Met ingang vanaf 1 januari 2020 wordt een retributie geheven op de 126 voor het publiek toegankelijke
parkeerplaatsen in de ondergrondse parking FORTE. Het gebruik van de parkeerautomaat is verplicht.
Artikel 2. De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het geparkeerde motorrijtuig. Onder
motorrijtuig wordt verstaan: personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en moto’s.
Artikel 3. Voor de eerste twee uur na het inrijden van de parkeergarage is geen retributie verschuldigd. De retributie is pas
verschuldigd vanaf twee uur na het nemen van het parkeerticket bij het inrijden van de parkeergarage. Het tarief
bedraagt 1 (één) euro per aangevangen uur.
Artikel 4.In geval van verlies van het parkeerticket dient de parkeerder zich te wenden tot de betaalautomaat, waar een ticket
voor het uitrijden wordt verstrekt mits betaling van 25 euro per begonnen kalenderdag.
Artikel 5.Er is geen parkeergeld verschuldigd:
• Op zondagen en op volgende feestdagen; 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11
juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december.
• Voor de houders van een geldig parkeerabonnement afgeleverd door het gemeentebestuur.
II. Parkeren passantenhaven Welvaart en terrein Bermstraat
Artikel 6. Met ingang van 1 januari 2020 wordt een retributie geheven op het verblijf in passantenhaven Welvaart en op het
terrein Bermstraat.
Artikel 7.Vanaf de aankomst zijn volgende bijdragen verschuldigd:
• 6 euro/motorhome/24 uur in de passantenhaven Welvaart
• 6 euro/boot/24 uur in de passantenhaven Welvaart
• 4 euro/motorhome/24 uur op het terrein in de Bremstraat
In het tarief van 6 euro is inbegrepen : het gebruik van de voorzieningen (water voor persoonlijk gebruik tijdens het
verblijf, elektriciteit, lozing afvalwater en toilet) en 1 muntje voor de afvalcontainer aan de passantenhaven Welvaart.
In het tarief van 4 euro is inbegrepen : het gebruik van de voorzieningen (lozing afvalwater en toilet) en 1 muntje voor
de afvalcontainer aan de passantenhaven Welvaart.
Artikel 8.De inning gebeurt via een automaat aan de passantenhaven. Het betaalbewijs wordt goed zichtbaar gelegd in het
voertuig achter de voorruit en in de boot achter de zijruit.
Artikel 9.Bij gebrek aan spontane betaling via de automaat, of wanneer motorhomes en vaartuigen in de passantenhaven
blijven wanneer de duur van het betaalbewijs verstreken is, zal het daartoe aangestelde personeelslid van de
gemeente een betalingsherinnering afgeven of verzenden aan de gebruiker van het motorhome of vaartuig, en is
bovenop het normale tarief een extra retributie voor administratieve kosten verschuldigd van 20 euro.
III. Algemeen
Artikel 10.Van dit reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het
Decreet Lokaal Bestuur.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt.
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