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Goedkeuring van het retributiereglement op de verkoop
van brandhout

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Erwin Jennes, voorzitter; de heer Christophe De Graef, burgemeester; mevrouw Pascale
Vanaudenhove, tweede schepen; de heer Bart Stals, derde schepen; de heer Maurits Vande Reyde,
vierde schepen; de heer Jean-Henri Brans, vijfde schepen; mevrouw Monique De Dobbeleer, zesde
schepen; mevrouw Danielle Bosmans-Gheyskens; de heer Murat Celik; de heer Jos Uyttebroek; de
heer Joeri Buttiens; mevrouw Irène Gijbels; de heer Geert Nijs; mevrouw Lydia Mertens; de heer
Frederik Boone; de heer Mario Versavel; mevrouw Sabine Meyssen; mevrouw Anja Verbeek; mevrouw
Marina Lambrechts; de heer Willy Goos; mevrouw Carina Jankowski; de heer Celal Orhan; mevrouw
Miet Dirix; mevrouw Sofie Colemont; mevrouw Kim Zeelmaekers; mevrouw Linda Wouters; mevrouw
Myriam Parys, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Geert Cluckers, eerste schepen

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
Al jaren wordt het brandhout afkomstig van snoei- en rooiwerken aan bomen op het openbaar domein
verkocht. Omdat er gestreefd wordt naar administratieve vereenvoudiging en efficiëntie, wordt er een
retributiereglement voorgesteld om de werkwijze op de verkoop van brandhout te wijzigen. Er zal
geen bekendmaking meer gebeuren maar iedere inwoner van de stad Diest, van een buurgemeente of
een personeelslid, kan op elk moment een aanvraag doen om een container brandhout te reserveren.
Van zodra het brandhout beschikbaar is, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht. Het hout
wordt nog steeds door de technische dienst van de stad Diest aan huis geleverd.
Het voorgestelde tarief van 200,00 euro voor inwoners van de stad Diest of personeelsleden en
250,00 euro voor inwoners van buurgemeenten (Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort, Lummen,
Beringen, Halen en Tessenderlo) is een billijke vergoeding voor de geleverde dienstverlening. Bij het
bepalen van het tarief voor inwoners van de buurgemeenten werd rekening gehouden met de langere
afstand tussen het stadsmagazijn en het leveradres.
Juridische grond
De grondwet: artikel 173
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: artikelen 285, 286 en 287 over de bekendmaking
en inwerkingtreding van besluiten en hun inhoud
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bij dit besluit gevoegde retributiereglement “Retributie op de verkoop van
brandhout" goed.

Bijlagen
1. Retributie op de verkoop van brandhout.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
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Retributiereglement

GR
20191216

Retributie op de verkoop van brandhout

Artikel 1:
Met ingang van 1 januari 2020 wordt er een retributie gevestigd op de verkoop van brandhout.
Artikel 2:
Inwoners van de stad Diest, inwoners van de aangrenzende buurgemeenten, personeelsleden
van de stad Diest/OCMW Diest en de brandweer, hierna aanvrager genoemd, kunnen een
aanvraag indienen bij het stedelijk stadsmagazijn, gelegen aan de Nijverheidslaan 23/25 te
3290 Diest om brandhout aan te kopen.
De aanvragen worden in chronologische volgorde bijgehouden. Indien de aanvrager dit wenst,
kan hij opgenomen worden in een permanente lijst van geïnteresseerden.
Artikel 3:
De gewenste hoeveelheid brandhout kan uitsluitend gereserveerd worden via
openbaardomein@diest.be.
Het brandhout wordt aangekocht per container. Een container bevat 10m³ brandhout.
Er wordt een reservatie van de gevraagde hoeveelheid brandhout vastgelegd door de
stadsbeambte en per kerende mail bevestigd aan de aanvrager.
Van zodra het hout beschikbaar is, wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld en ontvangt
hij de factuur tot betaling van het verschuldigde bedrag.
Artikel 4:
De retributie per 10 m³ wordt vastgesteld als volgt:
1. 200,00 euro voor een personeelslid van de stad Diest/OCMW Diest en de brandweer;
2. 200,00 euro voor een inwoner van de stad Diest;
3. 250,00 EUR voor een inwoner van de buurgemeenten
In deze retributie zijn alle kosten (o.a. vervoer en signalisatie) inbegrepen.
Artikel 5:
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 6:
De effectieve levering kan pas gebeuren nadat de aanvrager het verschuldigde bedrag heeft
gestort op het rekeningnummer BE16 0910 0014 0374 van de stad Diest.
Van zodra het geld op de voornoemde rekening staat, wordt de aanvrager door de
stadsbeambte telefonisch gecontacteerd voor het vastleggen van een leveringsdatum.
Indien de retributie niet betaald is bij het verstrijken van de termijn vermeld op de factuur,
vervalt de toewijzing en wordt deze partij hout toegewezen aan de eerstvolgende op de lijst.
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algemeen directeur
Myriam Parys
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