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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 28 april 2022

Vrije Tijd - Toerisme

10 2022_GR_00032 Toeristische producten: retributiereglement  - Vaststelling

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester -voorzitter; de heer Erik Vanmierlo, Schepen; de heer Jan 
Verjans, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Bert Schelmans, Schepen; 
mevrouw Ann Bernaerts, Raadslid; mevrouw Mia Croonen, Raadslid; de heer Mathieu Damen, 
Raadslid; mevrouw Geertje Das, Raadslid; mevrouw Sylvia Dries, Raadslid; de heer Toon Geusens, 
Raadslid; mevrouw Nicole Ketelbuters, Raadslid; de heer Luc Martens, Raadslid; de heer Guido 
Schonkeren, Raadslid; de heer Friedo Steensels, Raadslid; de heer Jos Vanmontfort, Raadslid; 
mevrouw Lieve Willems, Raadslid; de heer Tom Wertelaers, Raadslid; mevrouw Ann Vande Weyer, 
Raadslid; de heer Pieter Schuurmans, Raadslid; mevrouw Anja Smids, Raadslid; de heer Eddie 
Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Marc Vanherk, Schepen; mevrouw Sara Vrolix, Raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Omdat het nieuwe toeristische seizoen voor de deur staat, werd de lijst met toeristische producten 
aangepast. Nadat in het najaar van 2021 de foute kersttrui werd toegevoegd, zijn er nu nog een 
aantal nieuwe wandel- en fietsfolders bijgekomen. Ook werden enkele verouderde producten (vnl. 
wandel- en fietsfolders) verwijderd.

Argumentatie
Het gemeentebestuur wil via de dienst Vrije Tijd diverse toeristische producten (kaarten, 
relatiegeschenken, ...) aan inwoners en bezoekers aanbieden en verkopen. De gemeente streeft 
hiermee geen commerciële doeleinden na maar wil een mooie variatie aan toeristische producten en 
dergelijke te koop aanbieden.  
Onderstaande artikelen dienen dus te worden opgenomen/verwijderd in het bestaande 
retributiereglement toeristische producten:
Nieuwe artikelen (toe te voegen):

• WR Maasvallei Cultuurbrochure Stokkem en Oud-Dilsen € 3,00
• WR Maasvallei Cultuurbrochure Leut en Meeswijk € 3,00
• WR Maasvallei Cultuurbrochure Oud-Rekem € 3,00
• WR Maasvallei Cultuurbrochure Kessenich en de drie Eigen  € 3,00
• WR Maasvallei Cultuurbrochure Aldeneik en Maaseik € 3,00
• WR Maasvallei Lange Afstandswandeling € 6,00
• WR Maasvallei Stevensweert-Roosteren € 2,50
• WR Maasvallei Borgharen € 3,00
• WR HK Bergerven € 2,50
• WR LK De Wijers Dauteweyers-Dorpsbemden € 2,50



2/3

• WR LK Bosland Heesakkerheide  € 2,50
• FR De Sterkste fietskaart van Nederland Noord € 10,99
• FR De Sterkste fietskaart van Nederland Zuid € 10,99
• FR Iconische fietsroutes Vlaanderen € 0,00

Verouderde artikelen (te verwijderen):
• WR Maasvallei Elen
• WR K~B Langeafstandswandeling                                                                            
• Boek ‘Met vlag en wimpel’
• FR Zuid-Limburg (Nederland)
• Puzzel Bocholt

De producten uit het retributiereglement, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 
2019, die vanwege een materiële vergissing niet meer opgenomen waren in het retributiereglement, 
goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2021, worden tevens opnieuw opgenomen in 
het huidige reglement.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het retributiereglement opnieuw vast te stellen. 

Juridische grond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41 §2 14° inzake 
de machtiging tot het heffen van retributies.
Artikel 56 §1 lid 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat het 
college van burgemeester en schepenen de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad 
voorbereidt. 
Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2021 inzake vaststelling retributiereglement toeristische 
producten.
Volgens de bepalingen van artikels 285, 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017 moet het besluit bekend gemaakt worden en volgens artikel 330 van het decreet moet het 
gemeld worden aan de toezichthoudende overheid.

Administratieve afhandeling
Ontvangt een afschrift van dit besluit:

• dienst toerisme en vrije tijd
• financiële dienst

Het besluit moet bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 285, 286 en 287 en 
gemeld worden aan de toezichthoudende overheid volgens artikel 330 van het decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017. 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De verkoopopbrengsten zullen geboekt worden op de ontvangsten van toerisme, budgetsleutel 
7002000/MENS/0521 - MJP 000232 (AC000090).

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt het retributiereglement 'verkoop van toeristische producten' vast zoals 
opgenomen in dit besluit. 

Artikel 2
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Het retributiereglement 'verkoop van toeristische producten' treedt in werking op 1 mei 2022 
en eindigt op 31 december 2025.

Artikel 3
Het retributiereglement 'verkoop van toeristische producten' vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 
16 december 2021 wordt opgeheven.

Bijlagen
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Voorzitter gemeenteraad
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
#$ondertekening2$#
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