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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 26 januari 2016

FINANCIEEL BEHEERDER

2 2016_GR_00005 Retributiereglement  - Gebruik water- en 
elektriciteitsautomaten voor pleziervaart aan het kanaal 
Brussel-Charleroi ter hoogte van de Suikerkaai in Halle - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck; 
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; 
de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; mevrouw Marie-Rose Harnie; de heer Pieter 
Busselot; de heer Marc Devillé; mevrouw Anne Mattot; de heer Frans Dereymaeker; mevrouw 
Jacqueline Muyldermans; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Jean-Jacques Fastenaekels; mevrouw 
Anja Deridder; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; mevrouw Joke Ots; de heer Wim 
Demuylder; de heer Marc Sluys; de heer Sven Vranken; de heer Jo Lories; mevrouw Mennem Dibe; 
mevrouw Conny Roekens; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte 
Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Dries Devillé; mevrouw Anne-
Marie Mestdag; mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en doel
De elektriciteit- en watervoorzieningen voor pleziervaarders op het kanaal Brussel-Charleroi aan de 
Suikerkaai waren defect. Op de officiële vaarkaarten staat vermeld dat er in Halle water- en 
elektriciteitsvoorziening is waarop kan aangesloten worden. De toeristen houden hiermee rekening. 
Als de pleziervaarders hier aanmeren kunnen zij dikwijls niet meer uitvaren daar de sluizen richting 
Brussel niet meer operationeel zijn na 18u. en de sluis in Ittre in het weekend geblokkeerd wordt tot 
maandagochtend.

Advies en motivering
De elektriciteit- en watervoorzieningen voor pleziervaart werden vervangen door automaten met 
muntinworp.  De gemeenteraad dient de tarieven voor de afname van water en elektriciteit te 
bepalen.

Juridische gronden
Artikel 170 § 4 van de Grondwet;

Het gemeentedecreet;
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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;

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 18 december 2015. 

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid

Besluit
Artikel 1
Belastbaar voorwerp of belastbaar feit

De tarieven voor het gebruik van de elektriciteit- en watervoorzieningen voor pleziervaarders op het 
kanaal Brussel-Charleroi aan de Suikerkaai worden als volgt vastgesteld :

-          De waterzuilen: 0,5 euro voor een afname van 100 liter

-          De stroomverdeelkast: 0,5 euro per Kwh.

Artikel 2
Wijze van inning
De gebruikers van de elektriciteit- en watervoorzieningen betalen de verschuldigde bedragen 
onmiddellijk aan de automaat door muntinworp.

Artikel 3
Bestuurlijk toezicht  
Onderhavige beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
1. Collegebeslissing 18 december 2015 - retributiereglement water- en elektriciteitsautomaten 

kanaal.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 
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1500 Halle, 26 januari 2016

De secretaris van de gemeenteraad De voorzitter van de gemeenteraad

 

mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris de heer Bertrand Demiddeleer


