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Retributiereglement waterverbruik hydranten Damburg

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 200 en in het bijzonder op artikel 43, 9 1, dat de
gemeenteraad de bevoegdheid geeft om bepaalde bevoegdheden toe te vertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de financiêle toestand van de gemeente;

Gelet op het raadsbesluit van 26 maart 2015 houdende machtiging van het college van burgemeester
en schepenen tot het heffen van retributies;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2015 betreffende
het retributiereglement "waterverbruik hydranten Damburg e.a";

Overwegende dat de gemeente ook op andere plaatsen (o.a. Dorperveld, bibliotheekplein, ... )
hydranten heeft laten installeren waarvan door groepen, verenigingen e.a. bij organisatie van
activiteiten en evenementen gebruik gemaakt kan worden;

Overwegende dat in het kader van een betere opvolging van openstaande vorderingen het
aangewezen is om de aanmaningsprocedure te verkorten;

BESLUIT:

Artikel 1: Voor het waterverbruik van de gemeentelijke hydranten met ingang van 8 april 2016 en voor
een termijn eindigend op 31 maart 2019, een vergoeding aan te rekenen van € 4,50 per m3.

Voornoemde tarieven zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en de aanpassing
zal jaarlijks op 1 januari geschieden op basis van de volgende formule:

Nieuwe prijs is gelijk aan het basistarief, vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld
door het basisindexcijfer
Nieuwe indexcijfer is dat van de maand december voorafgaand aan de jaarlijkse aanpassing
Het basisindexcijfer is dit van de maand mei 2014

Artikel 2: De vergoeding is betaalbaar door storting op het rekeningnummer IBAN BE92 0910 0046
5023 en BIC GKCCBEBB, na ontvangst van de factuur.

Artikel 3: Indien bij controle vastgesteld wordt dat er water afgenomen wordt zonder dat hiertoe een
aanvraag werd ingediend, zal de gebruiker van het water een bijkomende administratieve vergoeding
betalen van € 50,00.



Wordt bij controle vastgesteld dat de afname van water niet verloopt zoals voorafgaandelijk was
vastgesteld, zal de gebruiker van het water een bijkomende administratieve vergoeding betalen van
€ 50,00.

Artikel 4: Bij niet-betaling van de onbetwiste en opeisbare retributie wordt de aanmaningsprocedure
opgestart: eerste aanmaning zonder kosten, tweede aanmaning met aanrekening van de kosten voor
de aangetekende zending, die bij niet-betaling leidt tot uitvaardiging van een dwangbevel door de
financieel beheerder. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot (cfr.
artikel 94 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen).

Artikel 5: De geschillen inzake dit retributiereglement zullen beslecht worden volgens de burgerlijke
rechtsprocedure.

Artikel 6: Het retributiereglement "waterverbruik hydranten Damburg e.a." van 30 april 2015 wordt
opgeheven.

Artikel 7: Afschrift van dit besluit wordt in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht verzonden
aan de provinciegouverneur van Limburg in zijn hoedanigheid van Vlaams regeringscommissaris,
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Hendrik Van Veldeke, Koningin Astridlaan 50 bus 10, 3500
Hasselt.

Artikel 8: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst. Het reglement zal
conform de bepalingen van artikel 186 van het gemeentedecreet bekend gemaakt worden op de
gemeentelijke website.
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