UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 5 mei 2010
Aanwezig:
Verhaert Jan, voorzitter;
Bellens Marcel, burgemeester;
Verhulst Marc, T’Syen Marc, Bouquillon Seppe, Boeckx Lisette en Smits Riet, schepenen;
Van Hoof Rob, Luyckx Marc, Valgaeren Rudi, Dams Kathleen, Molenberghs Eddy, Mertens
Witje, Geens Anja, Geerts Wies, Veris Jef, Wouters Gert, Vanspringel-Gilis Jeannine,
Liekens Carlo en Vanroelen Simone, raadsleden;
en Vervoort Jos, secretaris.
Voorwerp:

Afdeling financiën, planning en beheerscontrole. Financiële dienst.
Retributiereglement voor de aansluiting op de openbare riolering. Aanslagjaar
2010. Goedkeuring.

De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd,
Overwegende dat inwoners van de gemeente verplicht zijn aan te sluiten op de openbare
riolering.
Overwegende dat de aansluiting op de riolering wordt uitgevoerd door de gemeentelijke
diensten of door een door de gemeente aangestelde aannemer onder toezicht van de
gemeentelijke diensten of door Aquafin, hetgeen voor de gemeente een aantal kosten
teweegbrengt.
Overwegende dat het verantwoord is om een retributiereglement in te voeren, waarbij een
aantal tarieven worden vastgelegd om de kosten van de geleverde prestaties te vergoeden.
Overwegende de financiële toestand van de gemeente.
BESLUIT:
Artikel 1.
Met ingang van 1 juni 2010 en eindigend op 31 december 2010 wordt ten behoeve van de
gemeente onder de navolgende voorwaarden een retributie gevorderd voor het verhalen van
de kosten die voortvloeien uit het aansluiten op de openbare riolering.
Artikel 2.
De retributie is verschuldigd door de persoon die aan het bestuur heeft gevraagd het werk uit
te voeren. In geen enkel geval brengt zij enig recht mee tot persoonlijke toe-eigening van de
goederen die behoren tot het gemeentelijk patrimonium.
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Artikel 3.
De aanvraag van een rioolaansluiting dient te gebeuren:
- per brief
Aquafin, contactcenter Olen,
Dijkstraat 8,
2630 Aartselaar,
- per telefoon
tel 03 450 46 00
- per e-mail
olen@aquafin.be
Artikel 3.
De kosten van de werken worden door het gemeentebestuur teruggevorderd van de eigenaaraanvrager bij middel van een retributie van:
- 250,00 euro exclusief btw, per aansluiting op de riolering van een gebouw met
maximum twee woongelegenheden;
o voor een gemengde riolering: één rioolaansluiting
o voor een gescheiden riolering en er bevindt zich geen gracht: twee
rioolaansluitingen, namelijk één voor afvalwater en één voor
hemelwater.
- voor de rioolaansluiting van gebouwen met meer dan twee woongelegenheden,
een bedrijfsgebouw, een handelspand of winkelcentra wordt een offerte
aangevraagd bij Aquafin. Deze moet schriftelijk worden goedgekeurd door de
aanvrager. De volledige kosten dienen worden gedragen door de aanvrager met
een minimum bedrag van 250,00 euro exclusief btw.
Artikel 4.
De retributie is verschuldigd binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt
aan de aanvrager toegestuurd door het gemeentebestuur. De werken zullen worden uitgevoerd
na volledige betaling.
Artikel 5.
Voor het geval tijdens het onderzoek de commodo et incommodo geen bezwaren worden
ingediend, dient deze beslissing als definitief te worden aanzien.
Artikel 6.
Dit besluit valt onder toepassing van de artikelen 252 en volgende, over het algemeen
bestuurlijk toezicht, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
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