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04. Retributiereglement huur verkeersborden - Tarieven
Motivering
Aanleiding en context
De huur van verkeersborden is momenteel 5,45 euro/4 kalenderdagen per bord. Dit niet afgerond
bedrag is gekomen met de omzetting van Belgische frank naar euro in het jaar 2000.
Per verkeersbord wordt momenteel 100 euro waarborg gevraagd.
Een prijs van 10 euro per verkeersbord voor 7 kalenderdagen is aangewezen om praktisch te werken.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, na wijzigingen artikel 42 en 43.
Argumentatie
De huur van de verkeersborden is in 1995 op 220 Belgische frank gezet per bord voor 4 dagen. Met
de komst van de euro werd dit omgezet naar 5,45 euro. Dit bedrag werkt vertragend.
Het is aangewezen om een bedrag van 10 euro per verkeersbord voor 7 dagen te vragen.
De hoogte van de borg is een reden om de verkeersborden in goede staat terug te brengen. Deze
borg is in 2002 op 100 euro gezet per verkeersbord.
Financiële weerslag
De huuropbrengst van de verkeersborden.
Besluit
De Raad beslist eenparig:
Artikel 1
De huur van de verkeersborden vanaf heden tot en met 31 december 2019 op 10 euro/week per
verkeersbord te brengen. De borg wordt behouden op 100 euro per verkeersbord.
Artikel 2
De retributie en borg wordt geheven en betaald op het ogenblik van de afhaling. Het bewijs van de
betaling blijkt uit het betalingsbewijs, waarop het retributiebedrag is vermeld.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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