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Mevr. Marieke De Medts en Wouter Van Driessche, raadsleden
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Punt 11 :

Goedkeuring van een tariefreglement met betrekking tot het
aanbrengen van naamplaatjes op de gedenkzuilen van de
strooiweiden van de begraafplaatsen van de gemeente Opwijk
voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019.
______________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2013, houdende algemene
bepalingen voor de gemeentelijke belastingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met
260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 ;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Na beraadslaging,
Met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen).
BESLUIT :
Artikel 1 :
De mogelijkheid wordt geboden om een naamplaatje te laten aanbrengen op de gedenkzuilen
van de strooiweiden van de begraafplaatsen van de gemeente Opwijk.
Deze naamplaat is niet verplicht.
Indien een naamplaat gewenst is, dient men die te bestellen bij de dienst burgerzaken van de
gemeente Opwijk.
Deze naamplaten zijn éénvormig en worden aangebracht door het gemeentebestuur.
Deze naamplaten kunnen ambtshalve door het gemeentebestuur worden verwijderd ten
vroegste na het verstrijken van minimum 10 jaar te rekenen vanaf de datum van overlijden.
Artikel 2 :
Het tarief van deze naamplaat wordt bepaald op € 25 voor de dienstjaren 2014 tot en met
2019 en is verschuldigd door de persoon die de aanvraag ondertekent.
De betaling moet contant gebeuren bij de gemeenteontvanger of zijn afgevaardigde tegen
afgifte van een betalingsbewijs.
Het plaatsen van de naamplaat zal gebeuren na het vertoon van het ontvangstbewijs van het
te betalen bedrag.
Artikel 3 :
Deze beslissing wordt overgemaakt aan :
-

de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant
de heer Gemeenteontvanger
de dienst Burgerzaken
de dienst Infrastructuur

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
de secretaris,
get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, 2 december 2013
In opdracht :

Mevr. Katleen Biesemans
Gemeentesecretaris

Mevr. Joske VERMEIR
Voorzitter gemeenteraad

