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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 18/12/2013
HONDENPOEPZAKJES (RETRIBUTIE)
Toelichting
Aangezien de prijs van deze hondenpoepzakjes sinds 2000 niet meer werd aangepast is deze nu verhoogd
tot 0,10 €.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 november 2000 aangaande het retributiereglement op het
gebruik van hondenpoepzakjes;
Aangezien begeleiders van een hond steeds verplicht zijn twee zakjes bij te hebben voor het opruimen
van de uitwerpselen van hun hond;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dat het wenselijk is om aan de
mensen de kans te geven hondenpoepzakjes aan te kopen bij het gemeentebestuur;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente is het verantwoord de kosten van de aankoop van de
hondenpoepzakjes te verhalen op de koper van de zakjes;
Overwegende dat het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om retributies vast te stellen;
Gelet op het Gemeentedecreet;

BESLUIT met 23 stemmen “ja” nl. de raadsleden H.Vijt, E.Drieghe, L.De Mey, M.De
Keyser, R.Huylebroeck, K.Mettepenningen, E.De Prijcker, A.Verschelden, N.De Clercq,
C.Van Hoyweghen, CD&V Hamme Moerzeke, F.Van Gaeveren, T.Waterschoot,
P.Verschelden, H.Landtsheer, H.Peelman, Open VLD, A.Onghena, groen, J.Van den
Broeck, L.Van der Vorst, Vl.Belang, A.Geerinck, J.De Graef, L.Peeters, J.Laceur, F.Van den
Broeck, N-VA.
4 “onthoudingen”, nl. de raadsleden A.Raemdonck, T.Vermeire, J.Van Goethem,
F.Gökce, SP.a.
Artikel 1 : Gelet op de hondenpoepproblematiek stelt het gemeentebestuur hondenpoepzakjes ter
beschikking om de uitwerpselen van de honden op te ruimen.
Artikel 2 : Er wordt een retributie vastgesteld van 0,10 Euro per hondenpoepzakje.
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Artikel 3 : Het bedrag van de retributie is verschuldigd door de persoon die wenst gebruik te maken
van de hondenpoepzakjes.

Artikel 4 : Bij weigering of nalatigheid van het verschuldigde recht te betalen, geschiedt
de
invordering van het niet betwiste gedeelte ofwel via de burgerlijke rechtspleging ofwel
via
een dwangbevel zoals voorzien in artikel 94 Gemeentedecreet. De invordering van het
betwiste gedeelte kan enkel via de burgerlijke rechtspleging ingevorderd worden.
Artikel 5 : Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de hogere overheid.
Artikel 6 : De bekendmaking en de inwerkingtreding van dit reglement verlopen volgens 186 en 187
van het Gemeentedecreet.

