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Juridisch kader
-

Wet van 29 juli 1991 omtrent de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen
Decreet van 26 maart 2004 omtrent de openbaarheid van bestuur
Decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikels 326 tot en met 339 omtrent het bestuurlijk
toezicht

Relevante documenten
-

Reglement betreffende retributie voor de tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein,
dd. 16 december 2013.
Ontwerptekst reglement inname openbaar domein.

Feiten, context, argumentatie
Gemeenten hebben de verplichting om vanaf 1 maart 2019 ook kleine werken op te nemen in
GIPOD. Gezien de aankoop van software Rombit om de innames te regelen via een
frontofficesysteem die deze gegevens automatische oplaadt in GIPOD (opstart op 1 mei 2019) is
het aangewezen het reglement inname openbaar domein aan te passen en een opsplitsing te
maken tussen een retributiereglement en een reglement inname openbaar domein.
Beraadslaging
Eenparigheid van stemmen
Besluit
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het reglement betreffende de tijdelijke inname van het
openbaar domein bij het uitvoeren van bouwwerken, het organiseren van een evenement, de
tijdelijke inname van parkeerplaatsen, het uitlenen en plaatsen van verkeerssignalisatie en de
signalisatiemachtiging, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst, met inwerkingtreding
vanaf 1 mei 2019.
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