GEMEENTEBESTUUR
WEVELGEM

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN HET SCHEPENCOLLEGE
Zitting van 18 maart 2009

Tegenwoordig:
Jan SEYNHAEVE, burgemeester;
Mathieu DESMET, José DEBEL, Bernard GALLE, Geert BREUGHE, Lobke MAES,
Frank ACKE, Marie DE CLERCK, schepenen;
Kurt PARMENTIER, secretaris.
AGENDA: COÖRDINATIE RETRIBUTIEREGLEMENT OP JAARABONNEMENT
AGENDA + TOELICHTINGEN EN VERSLAG GEMEENTERAAD.
HET COLLEGE,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 21 december 2001 betreffende de retributie
jaarabonnement agenda + toelichtingen en verslag gemeenteraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 december 2008 houdende aanpassing van de
gemeenteraadsbeslissing d.d. 21 december 2001;
Gelet op art. 57 §1 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat het aangewezen voorkomt dit reglement te coördineren;
BESLIST:
Het retributiereglement op jaarabonnement agenda + toelichtingen en verslag gemeenteraad,
zoals laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 29 december 2008, te coördineren als volgt:
Art. 1. Met ingang van 1 januari 2002 wordt de retributie jaarabonnement op de agenda,
toelichtende nota en goedgekeurd verslag van de gemeenteraad vastgesteld als volgt:
jaarabonnement op de agenda van de gemeenteraad en toelichtende nota:
25 euro
jaarabonnement op de agenda van de gemeenteraad en toelichtende nota en het goedgekeurd
verslag van de gemeenteraad: 61 euro.
Art. 2. Deze retributie is verschuldigd door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een
jaarabonnement op de agenda van de gemeenteraad met toelichting en/of het goedgekeurd
verslag neemt. Zij moet jaarlijks betaald worden uiterlijk tegen 31 december van elk jaar en
geeft recht op de toezending ten huize, waar ook in België, van de agenda met toelichting en
in voorkomend geval ook van het goedgekeurd verslag van elke zitting van de gemeenteraad
in de volgende 12 maanden.
Het abonnement is ondeelbaar in die zin dat het steeds dient onderschreven voor een volledig
jaar, dat samenvalt met het burgerlijk jaar ingaande op 1 januari en eindigend op
31 december.

Art. 3. De retributie wordt contant ingevorderd tegen de afgifte van een kwitantie. Bij gebrek
aan minnelijke betaling wordt de retributie burgerrechterlijk, hetzij door middel van een
dwangbevel, voorzien in artikel 94 van het gemeentedecreet, ingevorderd.
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