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STAD MECHELEN
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN
FIETSKLUIZEN.
Vergadering van 26 november 2013.
De gemeenteraad van de stad Mechelen;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat het ter beschikking stellen van fietskluizen op verzoek van
belanghebbenden kosten veroorzaakt voor de stad en het derhalve past dat
belanghebbende deze kosten vergoedt;
Gelet op het feit dat de stad de volledige eigenaar van de fietskluizen en haar toebehoren is;
Gelet op het feit dat ’t Atelier zal instaan voor het beheer van de fietskluizen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 25 oktober
2011.
BESLUIT :
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019,
wordt een retributie gevestigd op het ter beschikking stellen van fietskluizen.
Artikel 2 - De retributie is verschuldigd door de aanvrager(s) en wordt vastgesteld per drie
maanden en per jaar voor de fietskluizen van het type Velopa (1 fiets) en het type
Bikebox (2 fietsen).
Artikel 3 - Voor de ter beschikking stelling van de fietskluis dient de aanvrager een
waarborg te storten aan de beheerder van de fietskluizen.
Artikel 4 - Het bedrag van de volledig verschuldigde retributie dient tegen ontvangstbewijs
gestort te worden bij de beheerder van de fietskluizen binnen de 30 dagen na de
toezending van de factuur.
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning
geschieden met alle geëigende rechtsmiddelen.
Artikel 5 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het
vaststellen van het tarief van deze retributie.
Artikel 6 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
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