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Aarrwezig; Jan Stevens, burgemeester;
Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, schepenen;
Filiep De Vos, OCMW-voorzilter / schepen;
Georges Lambrecht, Isabelle Decrans, Marc Debie, Guido Callewaert,
Carlos Verbrugghe, Sandra Devos, Geert Devneze, Kathleen Devliegere,
Eddy Duyck, Jan De Potter, Youri Delporte, Pavel Verstraete,
Stefaan Lambrecht, Kimberly Vel ghe, gemeenteraadsleden;
Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris

Verontschuldigd: Daisy Haydon, schepen;
Hilde Debommarez, Caroline Lannoo, gemeenteraadsleden

Afivezig:

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015

Dossierbeheerder: Ingrid De Belser

Vaststellen retributiereslement op de afgifte van fotokopies

De gemeenteraad,
Geletophetgemeentedecreet 15 juli 2005,art.42, $3 en art.43, $2, l5o;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd.28.05.2009 tot vaststellen van een gemeentelijk
retributiereglement op de afgifte van fotokopies;
Gelet op art. 1 van het gemeentelijk retributiereglement op de afgifte van fotokopies, waarbij
wordt bepaald dat er kopieerwerk kan worden uitgevoerd door de gemeentelijke openbare
bibliotheek;
Gelet op het gegeven dat er kopies worden afgeleverd door de dienst grondgebiedzaken &,

milieu en niet alle tarieven hiervoor werden voorzien in het gemeentelijk retributiereglement
op de afgifte van fotokopies;
Overwegende dat in kader van de werkbaarheid, er werd beslist dat kopieerwerk door de
categorieen bepaald in artikel I enkel mag worden aangevraagd aan de gemeentelijke
administratie (gemeentehuis) ;

Overwegende dat de gemeentediensten meermaals worden geconfronteerd met aanvragen tot
het nemen van fotokopies/prints van bepaalde stukken;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Gelet dat schepen Rik Buyse kort toelicht;
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Retributiereglement op de afgifte van fotokopies

Artikel 1: Volgende categorieën kunnen een aanvraag richten aan de gemeentelijke
administratie (gemeentehuis) te Wielsbeke voor het uitvoeren van kopieerwerk :

- erkende'Wielsbeekseverenigingen
- erkendeWielsbeeksefeestcomités
- gemeentelijkeadviesraden
- kerkelijkedrukwerken/parochialewerken
- Wielsbeekse scholen
Er worden geen kopies verstrekt via andere diensten.

Artikel 2: Voor dit kopieerwerk is een retributie verschuldigd tegen de volgende tarieven

þrijzen per wit blad) :

A4 papier / wit (enkelzij dig)
A4 p apier I wit (dubb elzij díg)
A3 papier/wit (enkelzijdig)
A3 papier/wit (dubbelzijdig)

0,10 €
0,20 €,

0,20€
0,40 €



- A2 papier/wit (enkelzijdig)
- A1 papier/wit (enkelzijdig)
- A0 papierlwit (enkelzijdig)
- A4 kleurencopie (enkelzijdig)
- A4 kleurencopie (dubbelzijdig)
- A3 kleurencopie (enkelzijdig)
- A3 kleurencopie fdubbelziidie)- A2 kleurencopie (enkelziidie)
- Al kleurencopie (enkelzijdig)
- A0 kleurencopie (enkelziidig)

1,95 €
2,60 €
5,25 €,

0,80 €
1,60 €
0,80 €
1.60 €
4.95 €
9.35 €
18.00€

Artikel 3: De volgende categorieën genieten een vrijstelling van de retributie, op
voorwaarde dat zij verzoeken om de afgifte van kopies van niet-beschermde werken :

Ziekenzorg
OKRA
NEOS
D e Zowrc, afdeling Wielsbeke
Rode Kruis
- Kerkelijke drukwerken / parochiale werken (grondgebied V/ielsbeke)

Jeugdmuziekatelier
Gemeentelijke adviesraden via de aangeduide secretaris

Artikel 4: De fotokopies genomen en afgeleverd in het kader van het decreet op de
openbaarheid worden eveneens aangerekend aan het tarief zoals bepaald in artikel 2 van
huidig reglement.

Artikel 5: Voor het gebruik van de kopiemachine/printer in de gemeentelijke bibliotheken en

de dienst grondgebiedzaken & milieu is eveneens het tarief zoals bepaald in artikel 2 van
toepassing.

Artikel 6: In uitzonderlijke gevallen kan een afivijking op huidig reglement gevraagd
worden. Dergelijke aanvraag dient schriftelijk te worden gericht aan het College van
Burgemeester en Schepenen, dat op gemotiveerde wijze de aanwaag (gedeeltelijk) inwilligt
of afivijst.

Artikel 7: De retributie zal per kwartaal afgerekend en gefactureerd worden door de
gemeentelijke financiele dienst, en bedraagt minimum 15 €/kwartaalfactuur.
Bij gebreke aan tijdige betaling in der minne, wordt de betaling van bovenstaande tarieven
ingevorderd overeenkomstig het reglement voor niet fiscale invorderingen, zoals
goedgekeurd door de Gemeenteraad in haar zittingvan29 januari 2009.

Artikel 8: Eventuele bezwaren die steunen op de toepassing van dit reglement moeten bij
aangetekend schrijven gericht worden aan het College van burgemeester en schepenen,
Rijksweg 3I4 te 8710 Wielsbeke, uiterlijk drie dagen nadat het betwiste feit zich heeft
voorgedaan.

Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden onherroepelijk en zonder
mogelijkheid tot beroep beslecht door het College van burgemeester en schepenen.

Artikel9: Delegatie
Het College van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot
a. het wijzigen van de retributies die vastgesteld werden in huidig retributiereglement
b. het heffen van retributies in aangelegenheden die o.w.v. hun aard of bestemming in huidig

retributiereglement dienen te worden opgenomen
c. het bepalen van de wljze van inning van de retributies
d. in individuele gevallen te beslissen over uitzonderingen dewelke niet in huidig reglement

voorzien zijn. Dergelijke beslissing dient met redenen te zljn omkleed, gebaseerd op
obj ectief vaststelbare criteria.



Artikel l0: Huidig reglement treedt in werking op I januari 2016.

Artikel 11: Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan :

- de financieel beheerder
- de toezichthoudende overheid

Aldus gedaan en goedgekeurd.
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