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De gemeenteraad,
In openbare zitting,
Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein (2020-2022) - vaststelling

Aanleiding en voorgeschiedenis
Sedert 2005 wordt aan Fluvius een retributie aangerekend voor de hinder ingevolge het
gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de
nutsvoorzieningen elektriciteit en aardgas, dit in uitvoering en met toepassing van de Code
voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
Het huidige retributiereglement dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 28
november 2016 vervalt per 31 december 2019.
Fluvius vraagt om het reglement opnieuw ter goedkeuring voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Feiten, context en argumentatie
De gemeente en de burgers worden voortdurende geconfronteerd met de plaatsing van en/of
onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Deze
nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus
impact op het openbaar domein.
De gemeente keurde op 22 oktober 2001 de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs
gemeentewegen goed die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te
bevorderen, teneinde de hinder en duur van de werken tot een minimum te herleiden. Deze
code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van
nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten.
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Op het vlak van onderhoud en herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden
uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en daarnaast zijn
er een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine
onderhoudswerken die constant een impact hebben op het openbaar domein.
De Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen werd geactualiseerd
naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal concept en
het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP, ....
Bevoegdheid en juridische grond
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41
- het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 31 december 2019, goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2016
- de beslissing van 22 oktober 2001 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de
Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen, die tot doel heeft een snelle
en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, om de hinder en de duur van de werken
tot een minimum te herleiden
- de beslissing van 3 april 2017 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de
nieuwe geactualiseerde Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen
Financiële gevolgen
Raming : MJP001336 Retributieheffing werken aan de elektriciteitsleidingen Fluvius
Actie : AC000368 01.02.01: We beheren ons elektriciteitsnet en investeren in de verdere
vernieuwing ervan samen met Fluvius
Algemene Rekening : 7010000 Overige opbrengsten diverse diensten
Verantwoordelijke dienst : Externe werken
Raming : MJP001337 Retributieheffing werken aan de gasleidingen Fluvius
Actie : AC000368 01.02.02: We beheren ons gasnet en investeren in de verdere vernieuwing
ervan samen met Fluvius
Algemene Rekening : 7010000 Overige opbrengsten diverse diensten
Verantwoordelijke dienst : Externe werken
Bijlagen
- Brief Fluvius vraag tot verlenging retributiereglement
- Jaarlijks bedrag voor Wingene
- Typereglement
- Mail Fluvius 6-12-2019 mbt materiële vergissing retributiereglement
- Retributiereglement 2020-2021-2022
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Besluit
Enig artikel
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein goed voor de periode van 1 januari
2020 tot en met 31 december 2022.
Het retributiereglement in bijlage maakt integraal deel uit van het besluit.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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