Besluit van de Gemeenteraad van 17/12/2019
Retributiereglement op het gebruik van geluidsbegrenzers vanaf 1 januari 2020.
Goedkeuring. (Algemeen)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Raf Didden, Sara
Didden, Kevin Drees, Rosette Dupont, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Gunter Haeldermans, Guido
Hellings, Pierre Hendrikx, Audrey Jütten, Maria Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy
Slootmakers, Yvette Swillens, Philippe Van Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde
Vermeulen, André Willen, Petronella Zelissen, raadsleden en Inge Hawinkel, wnd. algemeen
directeur.
Algemeen kader
Stad Maaseik hernieuwt haar retributiereglement op de ontlening van geluidsbegrenzers en dit
vanaf 1 januari 2020. De stad biedt de mogelijkheid een geluidsbegrenzer te huren aan
organisatoren van muziekactiviteiten op het grondgebied van Maaseik en vraagt hiervoor een
redelijke vergoeding.
Besluit
Artikel 1:
Vanaf 1 januari 2020 wordt de retributie op het ter beschikking stellen van geluidsbegrenzers
vastgesteld op €75 voor de eerste dag en €12,50 voor elke bijkomende dag.

Artikel 2:
Bij het ter beschikking stellen van de geluidsbegrenzer is er tevens een waarborg verschuldigd van
€50 per geluidsbegrenzer.
Deze waarborg dient op voorhand te worden betaald en zal terugbetaald worden bij de inlevering
van de geluidsbegrenzer, op voorwaarde dat geen fouten of schade werden vastgesteld of
wanneer na een controletest de goede werking van het toestel werd vastgesteld.
Indien er echter bij de inlevering een defect of schade wordt vastgesteld, zal de waarborg
ingehouden worden tot dekking van de kosten.

Artikel 3:
De retributie is onmiddellijk betaalbaar op eenvoudig verzoek van de financieel beheerder, door
storting aan de kas van de stad of door storting of overschrijving op de rekening van de stad.

Artikel 4::
Pagina 1 van 2

Besluit 18197 van de Gemeenteraad van 17/12/2019

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 8468-7892-7826-4444.

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die hetzij direct of indirect,
vrijwillig of onvrijwillig oorzaak of aanleiding waren tot het plaatsen van de geluidsbegrenzer of er
om verzochten.

Artikel 5:
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechterlijk worden ingevorderd.

Artikel 6:
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de hogere overheid.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

Inge Hawinkel
waarnemend algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift
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