Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 12 maart 2007

Aanwezig :
Voorzitter:

Hendrik Bogaert

Schepenen :

Daniël Vanhessche, Heidi Vanhaverbeke, Jan Pollet,
Siska Loyson, Isabelle Louis,

Raadsleden :

Georges Lievens, Jacques Monteyne, Christine
Desplenter, Luc Puystiens, Walter Jodts, Veronique
Declerck, Paul Vanden Bussche, Claudia Coudeville,
Joël Acke, Franky Dereeper, Reinhart Madoc, Régine
Demeulemeester, Paul Storme, Geert Deprée, Annie
Vermeire-D'hoedt, Brenda Bussche,

Gemeentesecretaris :

G. Acke

Afwezig of verontschuldigd :

Roland Verleye

Betreft : 22 Gemeentefinanciën - gemeentelijke subsidie in de kosten van de verplaatsen van
electriciteits of openbare verlichtingspalen - reglement. (Referte: I/ROL/2006/66085)
Overeenkomstig artikel 42, §3, gemeentedecreet, stelt de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast.
Er wordt vastgesteld dat verlichtingspalen soms hinderlijk staan ingeplant ter hoogte van een onroerende eigendom van een
bewoner van de gemeente, waardoor een verplaatsing van de paal zich opdringt.
Het is daarbij aangewezen om de kosten van de verplaatsing niet volledig af te wentelen op de gemeente .
Er wordt voorgesteld om in geval van verplaatsing van een verlichtingspaal de kosten gelijk te verdelen over de inwoner die om
de verplaatsing verzoekt en het gemeentebestuur.
Het aandeel van de gemeente wordt geregeld door middel van een toelage
BESLUIT:
Artikel 1:
Onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de perken van het beschikbaar begrotingskrediet wordt een
gemeentelijke toelage toegekend wanneer een verlichtingspaal wordt verplaatst op verzoek van een inwoner van de gemeente.
Artikel 2:
Elk verzoek tot verplaatsing van een verlichtingspaal dat uitgaat van een inwoner van de gemeente wordt gericht aan het college
van burgemeester en schepenen.
De te verplaatsen verlichtingspaal moet zijn ingeplant ter hoogte van een onroerende eigendom van de verzoeker.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt het verzoek in samenspraak met de netbeheerder.
Daarbij moet door het college worden vastgesteld dat de verplaatsing van de verlichtingspaal ontegensprekelijk noodzakelijk is.
Artikel 4:
Indien blijkt dat de verplaatsing van de verlichtingspaal ontegensprekelijk noodzakelijk is, richt het college van burgemeester en
schepenen een prijsvraag aan de netbeheerder met het oog op de vaststelling van de kosten van verplaatsing.
De door de netbeheerder ingediende prijsofferte wordt aan de verzoeker meegedeeld, samen met een schriftelijke toezegging van
toelage.
Artikel 5:
Na toezending van de prijsofferte van de netbeheerder en van de toezegging van toelage aan de verzoeker gebeurt de verplaatsing
van de verlichtingspaal op kosten van de verzoeker.
Artikel 6:
Nadat de verzoeker alle stukken waaruit de effectieve kosten van de verplaatsing blijken aan het college van burgemeester en
schepenen heeft bezorgd, wordt overgegaan tot de effectieve uitbetaling van de gemeentelijke toelage.
Artikel 7:
De gemeentelijke toelage bedraagt 50% van de kosten van de verplaatsing, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken en facturen.
Opgemaakt op 23 januari 2014
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Aldus beslist door de gemeenteraad van 12 maart 2007
G. Acke
Gemeentesecretaris

Hendrik Bogaert
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Gabriël Acke
Gemeentesecretaris

Opgemaakt op 23 januari 2014

Hendrik Bogaert
Voorzitter
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