STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Apostil
Vergadering van 9 november 2020 (agenda Schepen K. Anciaux)
Besluit:
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “levering materiaal en technische prestaties”, onder
voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 23
november 2020. Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door
de gemeenteraad.

FEESTMATERIAAL
A. Er wordt een administratiekost van 28,00 euro aangerekend.
B. Retributie voor materiaal per dag en per stuk:
Podium type vario ...................................................... 11,00 euro
Kapstok (40 haken) .................................................... 5,50 euro
Groot podium 10 m x 6,60 m ...........................
2.178,00 euro
Klein podium 6 m x 4,30 m ..............................
1.089,00 euro
Koelcel Cityfreezer 10 m³ ........................
164,00 euro
Koelcel Humbaur 13 m³ ..........................
218,00 euro
Vaste koelcel 19 m³ ................................
273,00 euro
Palen ....................................................
5,50 euro
Kiosk ........................................................................ 545,00 euro
Vlaggen in open lucht ................................................. 5,50 euro
Vlaggen binnen .......................................................... 2,50 euro
Schijnwerpers 1000 W ................................................ 66,00 euro
Schijnwerpers 500 W .................................................. 55,00 euro
Spots ........................................................................ 5,50 euro
Kiesschermen ............................................................ 5,50 euro
Zitbanken (4 personen) ............................................... 2,50 euro
PVC stoelen ............................................................... 1,00 euro
Nadarbareel ............................................................... 2,50 euro
Tafel 1,30 m x 0,60 m ................................................ 5,50 euro
Tafel 2,10 m x 0,60 m ................................................ 7,00 euro
Kieshok ..................................................................... 11,00 euro
Kiesbus ..................................................................... 5,50 euro
Spreekgestoelte ......................................................... 11,00 euro
C. Voor het vervoer van het feestmateriaal en verkeerssignalisatie door het
stadspersoneel wordt een forfaitaire vergoeding van 39 euro per begonnen uur per
arbeider aangerekend.
Voor de verkeerssignalisatie - het materiaal en het vervoer - wordt geen retributie
aangerekend indien het gebruik ervan wordt opgelegd om verkeerstechnische redenen op
basis van een advies van de lokale politie.
De retributie in B (het feestmateriaal) en C (vervoer materiaal) wordt met 50 % verhoogd voor
niet-Mechelse aanvragers en ondernemingen of verenigingen met commerciële doeleinden.
De retributie in B (het feestmateriaal) wordt met 75% verminderd en de retributie in C
(vervoer materiaal) wordt met 50% verminderd voor:
• Mechelse verenigingen, aangesloten bij een erkende stedelijke adviesraad, voor zover de
kwestieuze manifestaties geen winstoogmerk nastreven;
• verenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of instellingen van openbaar
nut waarin het stadsbestuur vertegenwoordigd is;

•

•

activiteiten ongeacht of deze met of zonder inkomprijzen en met of zonder winstbejag
worden georganiseerd, maar waar minimum 1.239,50 euro van de opbrengst gestort wordt
aan een goed doel of aan een liefdadige instelling. De stortingbewijzen ten gunste van een
goed doel of een liefdadige instelling dienen voorgelegd te worden aan de uitvoeringsdienst
en aan de financiële dienst van de stad Mechelen, ten laatste één maand na het verstrijken
van de activiteit;
de onderwijsinstellingen en bewonersinitiatieven ondersteund binnen het betreffende
reglement van de dienst Wijk- en dorpszaken.

De retributie voor straatfeesten (vallend onder de toepassing van het gelijknamige
toelagereglement) wordt als volgt bepaald:
• de retributie in A (administratiekost).
• de verminderde retributie zoals bepaald in artikel 4 van het retributiereglement
(verminderd tarief feestmateriaal en vervoer)
De retributie in A, B en C is voor evenementen georganiseerd door de stad of door
samenwerkingsinitiatieven met de stad gratis.
Het ter beschikking gestelde feestmateriaal dient uiterlijk twee werkdagen na het
evenement teruggebracht (binnen de werkuren) te worden en dit zonder enige schade aan het
materiaal en degelijk gestapeld. Zo niet, wordt de retributie voor het materiaal verhoogd met
50%.
Indien het feestmateriaal wordt opgehaald door de stadsdiensten, dient het materiaal op
dezelfde plaats en op dezelfde manier gestapeld terug geplaatst te worden. Zo niet, zullen de
stadsdiensten dit doen, mits toepassing van het belastingreglement op het uitvoeren van
werken voor derden.
Indien het feestmateriaal door de gebruiker niet wordt teruggebracht en de stadsdiensten
dienen het materiaal op te halen, wordt het belastingreglement op het uitvoeren van werken
voor derden toegepast.
De organisator dient na het evenement de opkuis zelf uit te voeren. Zo niet, zullen de
stadsdiensten dit doen, mits toepassing van het belastingreglement op het uitvoeren van
werken voor derden.
PRESTATIES JEUGDDIENST
GELUID
Set 1

Outdoor geluidspakket: versterker, mengpaneel, CD, radio, USB + maximaal 10 passieve
(hoorn)luidsprekers

huurprijs
22,00

Geschikt voor grotere buitenactiviteiten, sportevenementen
Set 2

DJ set actief 500: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 500 W

22,00

Geschikt voor een fuif in het eigen lokaal, toespraak, etc. tot 100 man
Set 3

DJ set actief 600: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 600 W

22,00

Geschikt voor een fuif in een iets grotere ruimte, toespraak, etc. tot 200 man
Set 4

DJ set actief 1.800: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 1.800 W

22,00

Geschikt voor een grotere fuif, grote evenementen, etc. tot 500 man
Set 5

DJ set actief 2.400: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 2.400 W

22,00

Beschikt voor een grotere fuif, grote evenementen, etc. tot 500 man
Set 6

DJ set passief 400: versterker, mengpaneel, 2x CD, + passieve luidsprekers 400 W
Geschikt voor een fuif in het eigen lokaal, toespraak, mee te nemen op kamp, etc. tot 100 man

22,00

Set 7

Set 8

DJ set passief 600: versterker, mengpaneel, 2x CD, + passieve luidsprekers 600 W
Geschikt voor een fuif in een iets grotere ruimte, toespraak, mee te nemen op kamp, etc. tot 200
man
DJ set passief 700: versterker, mengpaneel 2X2 kanalen, 2 aparte CD spelers met USB + passieve
luidsprekers 700 W

22,00

22,00

Geschikt voor een grotere fuif, grote evenementen, etc. tot 400 man
Set 9

PA set: micro-mixer 12 kanalen met digitale effecten, meerdelige toonregeling + monitor lijnen
(bijhorend: 3x SM 58, 3x SM57, 3x DI box, 6x microstatieven + nodige kabels)

22,00

Geschikt voor optredens en kleinere concerten. OPGELET: alleen uit te lenen in combinatie met DJ
set !!
Set 10

Kleine geluidsset met mixer voor 3 micro’s, USB, line extra + 2 kleine luidsprekers

11,00

Geschikt voor een toespraak in kleinere ruimte, straatmuzikant, etc.
Set 11

Krachtige en robuuste werfradio met USB en ingang voor MP3 of laptop

5,50

Draagbaar, geschikt om mee te nemen op kamp, etc.
Set 12

2 Micro's die op elke outdoor of DJ set kunnen aangesloten worden

3,50

OPGELET: alleen uit te lenen in combinatie met DJ set !!
Set 13

2 Draaitafels vinyl

7,00

Set 14

Megafoon

3,50

Set 15

4 Walkie talkies

7,00

Set 16

4 Walkie talkies

7,00

Set 17

2 Podiummonitors

7,00

LICHT EN BEELD

huurprijs

Set 1

2X 4 LED PAR lampen op T-bar met statief met sturing en 2 lichteffecten

18,00

set 2

4 Klassieke PAR56 lampen (300W) op T-bar met statief

9,00

Set 3

Krachtige stroboscoop met controller

3,50

Set 4

Rookmachine met controller

3,50

Set 5

Blacklight LED 1,20 m lengte

3,50

Set 6

6 Lichtbollen met stopcontact: zeer geschikt voor in tenten!

9,00

Set 7

6 Lichtbollen met stopcontact: zeer geschikt voor in tenten!

9,00

Set 8

Spiegelbol (diameter 40 cm) + 2 puntspots en motor

3,50

Set 9

Recht staand projectiescherm 2X2 m

5,50

Set 10

Beamer

17,00

Set 11

Overheadprojector

9,00

SPEL EN SPORT

huurprijs

Set 1

Reuze Vier op een rij

2,50

Set 2

Reuze Yenga

3,50

Set 3

Reuze Mikado

3,50

Set 4

Reuze Domino

3,50

Set 5

2 Reuze Voetbalringen (hoogte 1,20 m)

9,00

Set 6

Combinatie van 5 reuze spellen: Mikado, Parachute, Domino, Vier op een rij en Yenga

11,00

Set 7

Combinatie van 3 reuzeballen: 0,50 m / 0,80 m / 1m

3,50

Set 8

Hockey sticks: 2x15 stuks

3,50

Set 9

Hockey speelveld met 12 sticks. Je kan dit spel ook gebruiken als middencirkel en spelen met 6
ploegen

5,50

Set 10

Golf spel bestaande uit 10 bovengrondse holes, sticks en balletjes

5,50

Set 11

Combinatie van 7 volkssporten: gaaibolbaan / rekker trekker / tonspel / daddlum table / stelten /
board quiots / mannetjesspel

9,00

Set 12

Combinatie van 10 volkssporten: celdobados / klimabak / sjoelbak / tonspel / ballo smito / rekker
trekker / toptafel / toka / riboulette / board quiots

11,00

Set 13

Kegelspel

2,50

Set 14

Kubb-spel

2,50

Set 15

2 Belly bumpers

3,50

Set 16

Circuskoffer bestaande uit: jongleersticks, ringen, balletjes, doekjes , borden en diabolo’s

17,00

Set 17

3 Go-carts

17,00

Voor het terugbrengen van het ontleende materiaal na de overeengekomen datum, zal een
forfaitaire vergoeding van 5,50 euro per dag ingevorderd worden.

UITLEENBALIE ERFGOEDBALIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Digitale camera ...................................................................
DVD-speler .........................................................................
Scanner ..............................................................................
Beamer ..............................................................................
Laptop (enkel te gebruiken binnen het Erfgoedcentrum) ...........
MD-recorder en I-pod ...........................................................
USB-sticks ..........................................................................

€
€
€
€
€
€
€

14,00
1,50
5,50
28,00
17,00
11,00
1,00

COMPOSTVATEN
1.per compostvat: .............................................................. 15,00 euro
2.compostbak:
per compostbak in hout: .................................................... 28,00 euro
per compostbak in kunststof: ............................................. 44,00 euro
3.per wormenbak: .............................................................. 17,00 euro

LEVERING MATERIAAL EN TECHNISCHE PRESTATIES
1)

Aanpassingen aan boordstenen voor garageopritten (excl. aanpassing
verharding voetpad):
....................................... 26,00 euro per strekkende meter boordsteen.

2)

Aanpassingen aan de verharding van het voetpad:
a) met herbruikbare materialen: ...................................... 43,00 euro per m²
b) met gebruik van nieuwe materialen: ............................ 53,00 euro per m²
c) met gebruik van herbruikbare betonstenen: .................. 46,00 euro per m²
d) met gebruik van nieuwe betonstenen: ......................... 59,00 euro per m².

3) a)
b)
4)

Aansluiting op hoofdriolering - enkel, RWA of DWA: ..... 1.634,00 euro
Aansluiting op hoofdriolering - dubbel, RWA en DWA in dezelfde sleuf:
............................................................................. 1.906,00 euro.

Ontstoppen riolering (per aansluiting):
a)
b)
c)

door middel van een kabel: .......................................... 218,00 euro
door middel van een hogedrukreiniger: ......................... 327,00 euro
door het graven naar een aansluiting
in het voetpad en/of het wegdek: ................................. 545,00 euro

5)

Per cameraonderzoek van huisaansluitingen: ....................... 273,00 euro

6)

Aansluiting regenwater op bestaande afloop: ....................... 545,00 euro

7) Afkoppeling hemelwaterafvoer van het rioleringsnet:
a)
woning met de gevel op de rooilijn:
gratis
b) rijwoning met een voortuin: ................................. 109,00 euro + keuring:
.................................................................................. 82 euro
c) halfopen bebouwing (optimale afkoppeling): ........... 191,00 euro+ keuring:
................................................................................ 109 euro
d) halfopen bebouwing (volledige afkoppeling): ................. 273,00 euro +
keuring:............................................... ........................ 137 euro
e) open bebouwing: .................................. ............. 327,00 euro + keuring:
.......................................................... ........................ 137 euro
f) aansluitingsvergoeding voor een IBA: ..... .................... 1.634,00 euro
8)

Wegbreken van een reukafsnijder: ...................................... 817,00 euro

9)

Inbuizing baangracht (max. 5m / kadastraal perceel): ......... 1634,00 euro

10) Verplaatsingforfait bij afwezigheid / onnodige interventie: ...... 109,00 euro
11) Per zandzakvulmachine in de periode van april tot en met september:
per dag: .................................................................... 545,00 euro
per week: ............................................................... 1.634,00 euro
De waarborg voor de zandzakvulmachine bedraagt 545,00 euro.
De zandzakvulmachine wordt enkel aan openbare besturen uitgeleend en
indien volgens de weersvoorspellingen er gedurende de periode van
uitlening geen wateroverlast wordt voorspeld.
12) per zandzak en per bigbag ter beschikking gesteld aan andere
gemeentebesturen of aan de Hulpverleningszone Rivierenland voor het gebruik
buiten het grondgebied van de stad Mechelen:
Per zandzak: ................................................................. 2,50 euro
Per bigbag: ................................................................ 109,00 euro
13) een jaarlijks forfaitair bedrag van 346,00 euro voor het ter beschikking stellen
van elektriciteit nabij een terraszone van een horecazaak.
14) Voor de fietskluizen type Velopa (1 fiets) en buurtstallingen:
per fietskluis per drie maanden: 11,00 EUR;
per fietskluis per jaar: 33,00 EUR.
Voor de fietskluizen type Bikebox duo (2 fietsen) en buurtstallingen:
per fietskluis per drie maanden: 17,00 EUR;
per fietskluis per jaar: 49,00 EUR.

Voor de ter beschikking stelling van de fietskluis/buurtstallingen dient de
aanvrager een waarborg te storten van 100 euro aan de beheerder van de
fietskluizen/buurtstallingen.
15) Laadkaarten voor fietsen:
laadkaart voor 3 maanden
laadkaart voor 6 maanden
laadkaart voor 12 maanden

18,00 euro
27,00 euro
36,00 euro

De overige geleverde materialen worden aangerekend aan de prijs die de stad ervoor heeft
betaald verhoogd met 10 % voor administratie- en magazijnkosten.
De aldus bekomen eenheidsprijs wordt afgerond:
a) naar de lagere eurodeciem als de eurocentiem beperkt blijft tot 4 of minder is;
b) naar de hogere eurodeciem als de eurocentiem 5 bereikt of meer is.
Voor de beschikbaarstelling van volgend materiaal wordt volgende retributie per dag en per
stuk aangerekend. Elke begonnen dag wordt als één dag aangerekend:
-bij normale procedure (materiaal wordt 24 of 48 uur op voorhand geplaatst):
verkeersbord (incl. staander): .................................................... 19,00 euro;
nadarbareel (incl. knippersysteem en lantaarn): ........................... 46,00 euro
-bij dringende procedure (materiaal wordt binnen de 24 uur geplaatst):
verkeersbord (incl. staander): .................................................... 27,00 euro;
nadarbareel (incl. knippersysteem en lantaarn): ........................... 63,00 euro
-bij hoogdringende procedure (materiaal wordt binnen de 2 uur geplaatst):
verkeersbord (incl. staander): .................................................... 32,00 euro;
nadarbareel (incl. knippersysteem en lantaarn): ........................... 77,00 euro
De retributie per bord bedraagt maximaal 135,00 euro.
(excl. 21% btw)
De Mechelse jeugd-, sport- en culturele verenigingen, voor zover de kwestieuze activiteiten
geen winstoogmerk nastreven, verenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
of instellingen van openbaar nut waarin het stadsbestuur vertegenwoordigd is, de op het
grondgebied van de stad gelegen scholen binnen hun schoolse werking en de erkende
besturen van de eredienst van de stad Mechelen betalen 25% van de in dit reglement
vermelde tarieven.
Aanpassingen aan boordstenen en aan de verharding van het voetpad zijn gratis:
• indien op initiatief van de stad een straat wordt heraangelegd;
• indien de aanvrager aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:
- de aanvrager is een natuurlijk persoon;
- de aanvrager is officieel erkend als persoon met een handicap door de DG Personen
met een handicap of door andere instellingen zoals het Fonds voor Beroepsziekten of
het Fonds voor Arbeidsongevallen en levert daarvan het bewijs via een attest
uitgereikt door voornoemde instellingen;
- de aanvraag betreft een aanpassing aan het voetpad aan de domicilie van de
aanvrager.
De inname van de openbare ruimte door schutsels, stellingen, kranen, containers,
betonbakken, bouwmaterialen, bouwafval, werktuigen en voertuigen
De retributie betreffende de inname van de openbare ruimte door schutsels, stellingen,
kranen, containers, betonbakken, bouwmaterialen, bouwafval, werktuigen en voertuigen
wordt vastgesteld als volgt:
•

0,50 euro per ingenomen m² per dag met een minimum van 20 euro.
Dit minimum wordt 40 euro indien inname van parkeerplaatsen waar
gebruik gemaakt wordt van parkeerautomaten.
Deze bedragen worden verdubbeld indien men niet aan de aangifteplicht
voldoet;

•

afsluiten van een straat: 50 euro voor de 1ste dag; per volgende dag een
surplus van 25 euro.

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Bij verordening:
De algemeen directeur,

De burgemeester,

