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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

Zitting van 30 december 2019

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, 
Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, 
Andy Vandoorne, Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, 
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

Vaststellen van een reglement over een retributie voor de verkoop van rookmelders

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 december 

2019 houdende goedkeuren van een overeenkomst consignatie met de 
Stichting Brandwonden voor de verkoop van rookmelders in de gemeente 
Ledegem.

» Overeenkomst consignatie met de Stichting brandwonden tot afname van 
rookmelders voor de verkoop in de Gemeente Ledegem.

Feiten, context en 
argumentatie

» Vanaf 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen uitgerust zijn met 
de nodige rookmelders.

» Het gemeentebestuur verkoop de rookmelders per stuk aan een vooraf 
vastgestelde prijs van € 16,00 inclusief btw.

» Niet verkochte rookmelders kunnen na de campagne terug bezorgd worden 
aan de Stichting Brandwonden.

» De verkochte rookmelders zullen op het einde van de campagne door de 
Stichting Brandwonden aan het gemeentebestuur gefactureerd worden. 

» De prijs van de retributie op de verkoop van de rookmelders wordt bepaald 
door het bedrag dat als kostprijs wordt aangerekend door de Stichting 
Brandwonden.

» De kostprijs voor één rookmelder bedraagt op vandaag € 16,00 inclusief btw.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het reglement over een retributie op de verkoop van rookmelders, vast te stellen.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst patrimonium: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website 

met vermelding van de publicatiedatum.
» dienst patrimonium: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst patrimonium: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
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» centraal onthaal: 1;
» financieel directeur: 1.

REGLEMENT OVER EEN RETRIBUTIE VOOR DE VERKOOP VAN ROOKMELDERS

Artikel 1
De gemeente vestigt een retributie voor de verkoop van rookmelders.

Artikel 2
De retributie is gelijk aan de kostprijs die aangerekend wordt door de Stichting 
Brandwonden.
De kostprijs bedraagt op vandaag € 16,00 en het college wordt gemachtigd om 
deze retributie aan te passen als de kostprijs die aangerekend wordt door de 
Stichting Brandwonden, stijgt.

Artikel 3
De retributie is contant te betalen tegen afgifte van een betalingsbewijs.

get. Marijn De Vos get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 4911-8930-1529-2580.

https://www.verifieer.be/code/4911893015292580


Handtekening(en) 
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