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Onderwerp

Vaststelling van een retributie op het gebruiken van maaltijden in de
dorpsrestaurants

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.19.2135
Artikel 170 van de Grondwet.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen
vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid,
de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
FEITELIJKE CONTEXT
Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2014 houdende vaststelling van een retributie op het
gebruiken van maaltijden in de dorpsrestaurants.
MOTIVERING
Het stadsbestuur biedt aan de inwoners van Bilzen de mogelijkheid om maaltijden te gebruiken in de
dorpsrestaurants.
Het is dan ook wenselijk om een retributie te vestigen op het gebruiken van deze maaltijden.

BESLISSING
Art. 1

Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt, ten voordele van
het OCMW Bilzen, een retributie gevestigd op het gebruiken van maaltijden in de
dorpsrestaurants.

Art. 2

De tarieven worden vastgesteld als volgt:
Voor de maaltijden
− volwassenen: € 6,00;
− kinderen tot 12 jaar: € 3,00;
− meewerkende vrijwilligers: € 2,00.
Voor de dranken
−
−
−

Art. 3

bier, frisdrank, …: € 1,00;
koffie (gratis hervulbaar): € 1,00;
soep: € 2,5/liter.

Van dit reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het reglement wordt
overeenkomstig artikels 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt.
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