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Goedkeuring aanpassing retributiereglement gebruik mortuarium.

Feiten en doelstelling
De gemeenteraad keurde in zitting van 30 december 2013 het retributiereglement betreffende het gebruik
van het lijkenhuis en de rouwkamer, goed.
Dit reglement bepaalt de retributie die betaald moet worden voor het gebruik van de rouwkamer en de
aula.
Het is aangewezen om het reglement aan te vullen met een artikel die de retributie voor het gebruik van de
koelcel vaststelt :
‘Artikel 2
Voor het gebruik van de koelcel van het mortuarium wordt een retributie geheven van 25,00 euro per dag.’
Bovendien wordt voorgesteld om de titel van het reglement aan te passen als volgt :
‘Retributiereglement voor het gebruik van het mortuarium.’
Het college van burgemeester en schepenen keurde deze aanpassingen goed in zitting van 18 mei 2015.
Adviezen
De dienst financiën en de dienst burgerzaken werden gehoord en geven positief advies.
Financiële weerslag
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.
Toepasselijke regelgeving
Het Gemeentedecreet.

Besluit
De raad keurt met eenparigheid van stemmen de aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik
van het mortuarium goed. Het reglement luidt dan als volgt :
Retributiereglement voor het gebruik van het mortuarium.

Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2014 wordt een retributie geheven op het gebruik van het mortuarium, meer
bepaald de rouwkamer en de aula, als volgt :
1) Voor het gebruik aangevraagd voor inwoners van de gemeente, inwoners van de wijk Putte van de
gemeente Kapellen, personen niet ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Stabroek maar
vertrokken om opgenomen te worden in een verzorgingsinstelling of opgevangen te worden door
ascendenten of descendanten die gedurende een termijn van 5 jaar in de bevolkingsregisters van de
gemeente Stabroek of de wijk Putte van de gemeente Kapellen waren ingeschreven :
a) Gebruik van de rouwkamer: 50 euro voor de dienst
b) Gebruik van de aula : 200 euro voor de dienst
Deze gebruikers hebben tijdens hun leven bijgedragen in de kosten van de infrastructuur via de
aanvullende personenbelasting.

2) Voor alle anderen :
a) Gebruik van de rouwkamer: 75 euro voor de dienst
b) Gebruik van de aula : 250 euro voor de dienst.

Artikel 2
Voor het gebruik van de koelcel van het mortuarium wordt een retributie geheven van 25,00 euro per dag.
Artikel 3
De in artikels 1 en 2 vastgestelde tarieven worden ingevoerd als retributie.
De verschuldigde sommen kunnen betaald worden aan de gemeentelijke financiële dienst tegen afgifte
van een kwijting of door storting op rekeningnummer BE59 0910 0011 6126 van de gemeente Stabroek.
Het bewijs van betaling moet op elk verzoek van het toezichthoudend personeel vertoond worden.
Artikel 4
In geval van niet-minnelijke regeling zullen de in toepassing van onderhavige vergoeding gevorderde
bedragen bij wijze van burgerlijke rechtsvordering worden geïnd.
Artikel 5
Dit retributiereglement wordt ter kennisgeving aan de hogere overheid overgemaakt.
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