Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Ieper

Stad MESEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 30 DECEMBER 2019
Aanwezig : EVRARD Sandy, burgemeester-voorzitter; DEVELTER Kim, HELLEM Maïté, VERDRU Melanie,
schepenen; TANCRE Guy, GHESQUIERE Chantal, VERAMME Kristof, LIPPINOIS Alien, WYBO
Evelyne, gemeenteraadsleden; FLORISSOONE Patrick, algemeen directeur.
Punt 23 van de dagorde : Heffing van een retributie op de afgifte van fotokopies voor de jaren 2020 – 2025.
DE RAAD,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op de omzendbrief BA 2019/2 dd. 15 februari 2019 van het Agentschap Binnenlands Bestuur,
houdende coördinatie van de onderrichtingen inzake de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat de opbrengst van deze belasting onmisbaar is tot het behouden van het evenwicht in het
budget;
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;
B E S L U I T eenparig :

Art. 1 : Er wordt voor een termijn die aanvangt op 01 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025 een
retributie gevestigd op de afgifte van fotokopies.
Voor inwoners van Mesen zijn de eerste vijf fotokopies gratis, vanaf het zesde exemplaar bedraagt
de belasting 0,10 euro per zwart/wit kopie en 0,40 euro per kleurkopie.
Voor niet-inwoners van Mesen wordt het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 0,10 euro per
zwart/wit kopie en 0,40 euro per kleurkopie, vanaf het eerste exemplaar.
Voor gemeenteraadsleden en stedelijke adviesraden zijn alle fotokopies gratis.
Art. 2 : De retributie is verschuldigd door de betrokken persoon aan wie de fotokopies worden afgeleverd.
Het bedrag van de retributie dient bij afgifte betaald te worden in handen van de financieel directeur
(gewestelijk ontvanger) of zijn gemachtigde, tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Art. 3 : Dit reglement wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid.
Art. 4 : Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 t/m 288 van het Decreet
Lokaal Bestuur.
=========================
Namens de gemeenteraad,
De algemeen directeur,
(get.) P. FLORISSOONE

De burgemeester-voorzitter,
(get.) S. EVRARD
Voor eensluidend uittreksel,

De algemeen directeur,
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