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Zitting van 03.05.2005
Aanwezig:
Dhondt Yolande ...................................................................... Burgemeester-Voorzitter.
Kindt Paul
Eerste Schepen-Voorzitter
Soens Rik, Vantieghem Georges, Vanryckeghem Kürt, De Cabooter Raphaël,
Dewitte Henri, Vervaeke Jeannine .......................................................... Schepenen.
Deblaere Rafaël, François Freddy, Desmet Peter, Vansteenbrugge Denis,
Benoit Willy, Godefroid Jules, Fonteyne Jan, Deconinck Veerle, Van Hove
Lieve, Veys Christine, Verhellen Mario, Barbary Hubert, Lefevre Jaak,
Chanterie Kristof, Coussement Chantal, Polfliet Maria, Van den Eynde Guy,
Wyckhuyse Xavier, Verbeke Marianne, Devos Rudy, Dekyvere Ghislain,
Hellin Ann, Kerkhove Joost, Delodder Guy, Lambrecht Luc ................ Raadsleden.
De Langhe Guido...................................................................................... Secretaris.

7
Voorwerp:
Openbare zitting : Goedkeuring aanpassing retributiereglement op het ter
beschikking stellen van stedelijke aansluitingskasten
De Raad,
Gelet op het decreet van 17.07.2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en latere
wijzigingen;
Gelet op de gemeentewet;
Gelet op het raadsbesluit dd. 04.11.2003 houdende de aankoop van foorkasten;
Gelet dat in dit besluit gekozen werd voor de plaatsing van foorkasten op diverse markt- en
kermispleinen;
Overwegende dat op deze manier de foorkramers en andere gebruikers elektriciteit kunnen afnemen
bij het stadsbestuur en dat de kosten hiervoor doorgerekend kunnen worden;
Gelet op de financiële implicaties voor de stad;
Gelet op de besprekingen in het College van Burgemeester en Schepenen dd. 13.01.2005 en
20.01.2005 ;
Gelet op de bespreking in de raadscommissie dd. 25.01.2005;
Gelet op de goedkeuring in de gemeenteraad dd. 01.02.2005;
Gelet op de opmerking door de afdeling toezicht van de Vlaamse Gemeenschap dat het College van
Burgemeester en Schepenen geen vrijstelling kan verlenen van betaling van deze vergoeding,
waardoor het artikel 5 aldus werd aangepast;
Met eenparigheid van stemmen;

Besluit:
Art. 1: De stad stelt een vaste aansluitingskast ter beschikking voor elektriciteitsleveringen in
laagspanning op een openbare plaats op haar grondgebied, ten behoeve van foorkramers,
feestcomités of andere gebruikers. (De kast mag niet voor andere doeleinden en ook niet ten
behoeve van derden aangewend worden.)
Art.2: Volgende aansluitingskasten zijn momenteel beschikbaar:

-

Markt Waregem : 1 kast type 1 (= 1 stopcontact 63 A) en 8 kasten type 3 (= 3 stopcontacten
32 A + 2 stopcontacten 63 A)
- parking Zuiderlaan Jeugdcentrum : 1 kast type 3
- Torenhof : 1 type 1
- Kerkplein Beveren-Leie : 1 type 1
- oud-Racingplein Nieuwenhove : 1 type 1
- kerkplein Sint-Eloois-Vijve : 1 type 1
- Jozef Duthoystraat (40 huizen) : 1 type 1
- Stormestraat thv. huisnummer 80 : 1 type 3
- kerkplein Biest : 1 type 3
- Oudstrijdersplein Desselgem : 1 type 1.
Eventueel bijkomende kasten vallen onder hetzelfde retributiereglement.
Art. 3: Het College van Burgemeester en Schepenen moet vooraf zijn toestemming geven voor elke
toegang tot de stedelijke aansluitingskast. De kandidaat-energiegebruiker richt de aanvraag
hiervoor per brief, fax of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, dit minstens
60 kalenderdagen voor het betrokken evenement.
Volgende gegevens moeten worden vermeld:
- identiteit/adres/telefoonnummer/e-mailadres van de aanvrager
- situering en doel van het gebruik van de aansluitkast
- nodig vermogen (amperage + mono- of driefasig)
- tijdstip en periode van gebruik (aantal dagen)
De kandidaat-energiegebruiker kan voor alle inlichtingen terecht bij de dienst feestelijkheden
van de stad.
Art. 4: Het College van Burgemeester en Schepenen deelt binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van
de aanvraag zijn beslissing mee aan de kandidaat-energiegebruiker, rekening houdend met de
beschikbare aansluitmogelijkheden.
Art. 5: De energiegebruiker betaalt aan de stad een vergoeding voor het gebruik van de stedelijke
aansluitkast. De vergoeding is forfaitair vastgelegd per dag en is afhankelijk van het type van
de aansluiting (mono of driefasig).
De vergoeding wordt vastgelegd als volgt: 12,50 euro per dag voor monoaansluiting 25,00
euro per dag voor driefasige aansluiting.
De verbruiksvergoeding dekt zowel de vaste kosten als de variabele kosten van de stad. De
vergoeding moet gestort worden uiterlijk 10 dagen voor gebruik op basis van de factuur.
Bij gebrek aan tijdige betaling vervalt de aanvraag van de kandidaat-energiegebruiker.
Art. 6: De stedelijke afgevaardigde zet de installatie in dienst (er is een automaat per stopcontact)
nadat de kandidaat-energiegebruiker een geldig attest voorlegde van keuring van de
binneninstallatie. De aansluitkast moet altijd gemakkelijk toegankelijk blijven voor de
stedelijke afgevaardigde, zodat het toezicht steeds mogelijk is. Indien de stedelijke
afgevaardigde oordeelt dat de bepalingen van het AREI worden overtreden en/of dat de
veiligheid in het gedrang komt, heeft hij de bevoegdheid om de aansluiting onmiddellijk te
verbreken. In geval van twijfel kan hij een beroep doen op de know-how van de netbeheerder.
Elke onrechtmatige toegang of onderverhuring door de toegelaten gebruiker stelt onmiddellijk
een einde aan het gebruik van de aansluitingskast en zal gerechtelijk worden vervolgd.
Art. 7: De stad stelt naar best vermogen de aangeboden energie ter beschikking via de aansluitkast aan
de gebruiker. De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en dient in
dit geval noch een schadevergoeding, noch een vermindering van de gebruiksvergoeding toe
te staan.
De gebruiker dient de nodige schikkingen te treffen om iedere oorzaak van beschadiging te
vermijden. Hij is aansprakelijk voor alle schade die hij door onoordeelkundig gebruik aan de
stedelijke aansluitkast veroorzaakt. Hij dient de stedelijke afgevaardigde onmiddellijk op de
hoogte te stellen van elke beschadiging, afwijking of elke niet-conformiteit aan de wettelijke
voorschriften die hij redelijkerwijze kan vaststellen.

Art. 8: Ingeval van betwisting tussen de stad en de (kandidaat-)energiegebruiker is het de meest
gerede partij die het geschil aanhangig maakt bij het vredegerecht of de bevoegde rechtbank
van het gerechtelijk arrondissement van de stad Waregem.
Art. 9 : Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de nieuwe
gemeentewet.

Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens de Gemeenteraad
(get.) Guido De Langhe
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Voor de Burgemeester-afwezig
De eerste schepen
Voor eensluidend afschrift
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