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Verontschuldigd
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FINANCIËN - FINANCIËN - RETRIBUTIE OP HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN
STANDPIJPEN BIJ FEESTEN
Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

 De gemeenteraad besloot in zitting van 13 december 2012 een retributie te
heffen op het gebruik van standpijpen bij feesten, met ingang van 1 januari
2013.
 De gemeenteraad besloot in zitting van 12 december 2019 de retributie op
het gebruik van standpijpen bij feesten, met ingang van 1 januari 2020 op te
heffen.
 Vanaf 1 februari 2022 wijzigt de werkwijze van De Watergroep waarbij
standpijpen steeds geplaatst en opgehaald worden door een medewerker van
De Watergroep. Daarnaast heeft de Watergroep een regeling uitgewerkt voor
gemeentebesturen. De gemeente kan hierdoor opnieuw enkele standpijpen
ter beschikking krijgen om zelf te plaatsen bij gemeentelijke activiteiten.
De gemeente kan ervoor kiezen om vanaf 1 april 2022 opnieuw een tijdelijke
waterlevering aan te bieden aan erkende verenigingen van Sint-Gillis-Waas
voor de organisatie van hun evenement op grondgebied van Sint-Gillis-Waas.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
 de financiële toestand van de gemeente.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
 gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2012, houdende heffing van
een retributie op het gebruik van standpijpen en feesten.
 gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019, houdende opheffing van
een retributie op het gebruik van standpijpen en feesten.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
 het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Met ingang van 1 april 2022 wordt een retributie geheven op het ter
beschikking stellen van standpijpen.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door eenieder die een standpijp ter beschikking
krijgt.
Artikel 3
De retributie wordt per aansluiting als volgt vastgesteld:
a) eenmalige vaste kosten per evenement: 50,00 EUR per standpijp;
b) verbruik van water (volgens meterstanden): 2,00 EUR per kubieke
meter water die wordt verbruikt.
Het verbruik wordt bij plaatsing afgerond naar de lagere meterstand
en bij het wegnemen afgerond naar de hogere meterstand.
Artikel 4
De retributie zal gebeuren aan de hand van een factuur aan de aanvrager.
Artikel 5
In geval van betwisting is de burgerlijke rechtbank bevoegd. Met het oog op
de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen
kan de financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Een
dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.
Artikel 6
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de provinciegouverneur
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Artikel 7
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
Stemresultaat: Bij algemeenheid van stemmen
Namens de Raad:
(get.) Linsaye Kerckhove
algemeen directeur wnd

(get.) Katja Daman
voorzitter van de gemeenteraad

Voor eensluidend uittreksel:

Linsaye Kerckhove
algemeen directeur wnd

Katja Daman
voorzitter van de gemeenteraad
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