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Voorwerp :

wnd. secretaris

Retributiereglement inzake aanplakkingen
De Raad,

Gelet op de gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder art. 94 inzake invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 02 juni 1998, waarbij een retributiereglement op aanplakkingen werd
aangenomen, waartegen de heer gouverneur geen bezwaar tot uitvoering heeft gemaakt in zijn schrijven van
03 juli 1998 (22/98/560/56/276/Retr.)
Overwegende dat het nog altijd passend is dat een vergoeding betaald wordt op het laten aanbrengen van affiches op de gemeentelijke aanplakborden en zuilen ;
Gelet op de financiële toestand van de stad ;
Gelet op de algemene commissie op 13 december 2007;
Na beraadslaging in openbare zitting;
Met eenparigheid van stemmen;
Besluit :
Art. 1 : Met ingang van 1 januari 2008 en voor onbepaalde termijn wordt een retributie geheven op aanplakkingen.
Art. 1 : Het College van Burgemeester en Schepenen houdt minstens 15 aanplakborden en 7 zuilen ter beschikking voor aanplakking, voorbehouden voor affichering van activiteiten.
Op de aanplakborden worden berichten bekendgemaakt van culturele, sportieve, educatieve en menslievende aard.
Worden hiermee gelijkgesteld : affiches van handelsforen en beurzen; van fuiven georganiseerd door
erkende verenigingen; van activiteiten van plaatselijke politieke partijen of bewegingen, met uitzondering van kiespropaganda.
De zuilen worden voorbehouden voor berichtgevingen van de overheid en van het notariaat.
Art. 2 : Het aanplakken op borden en zuilen gebeurt uitsluitend door de stedelijke aanplakker, aangesteld door
het college van burgemeester en schepenen.
Art. 3 : De personen of organisaties die affiches of bekendmakingen willen laten aanplakken, bezorgen deze op
het gemeentehuis, dienst info, minstens één maand voor het evenement. De affiche, die steeds de verantwoordelijke uitgever vermeldt, krijgt een gemeentestempel met datering en wordt 14 dagen voor het
evenement aangeplakt.

Art. 4 : Het aanplakken is onderworpen aan volgende retributie :
- activiteiten die in Waregem plaatsvinden:
Formaat

Aantal

prijs

50/75

tot 15 affiches

10,00 EUR

Max. AO 84/120

15 affiches

20,00 EUR

- niet Waregemse activiteiten :
Formaat

Aantal

prijs

50/75

tot 15 affiches

20,00 EUR

Max. AO 84/120

15 affiches

40,00 EUR

Alle berichten van de overheid zijn vrijgesteld van retributie. Notariële berichten zijn niet vrijgesteld.
Art. 5 : De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt als volgt vereffend :
- voorafgaandelijk door overschrijving op rekening van stad Waregem
- ofwel contant, met aflevering van een ontvangstbewijs;
Bij betwisting of gebrek aan betaling zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Art. 6 : De bekendmakingen zullen slechts aangeplakt worden in functie van de beschikbare ruimte.
Bij ontstentenis van aanplakking wordt de retributie terugbetaald.
Art. 7 : De niet regelmatig aangebrachte aanplakbrieven zullen door de stadsdiensten ambtshalve verwijderd of
overplakt worden.
De daders, de verantwoordelijke uitgever en de inrichters zijn hoofdelijk verplicht de kosten te betalen
voor het reinigen en herstellen van de eigendom en/of openbare weg, beschadigd door het wildplakken.
De aan te rekenen kost werd forfaitair vastgesteld op 50,00 EUR.
Deze kosten worden aangerekend in een vorderingsstaat. Bij betwisting wordt dit bedrag burgerrechtelijk ingevorderd.
Art. 8 : Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Art. 9: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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