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Tarievenverordening 2018
De raad van de gemeente Oirschot;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 november 2017;
gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;
gegeven de agendering door het Presidium d.d. 12 december 2017;
Besluit:
Vast te stellen:
De “Tarievenverordening 2018”.

Artikel 1 Verschuldigde vergoeding
Ter zake van het door de gemeente verlenen van diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij
behorende tarieventabel, is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 2 Betalingsverplichting
Voor de betaling van de krachtens deze verordening en tarieventabel, behorende bij deze verordening,
verschuldigde gelden is aansprakelijk diegene die van de diensten gebruik maakt.

Artikel 3 Vooruitbetaling
Voor zover de vergoedingen bepaald zijn of vastgesteld kunnen worden, zijn zij bij vooruitbetaling
verschuldigd en anders direct nadat de aangevraagde diensten zijn verstrekt.

Artikel 4 Aanvragen dienstverlening
De door of vanwege de gemeente te verrichten diensten dienen zo mogelijk één maand voor het tijdstip
waarop de diensten worden verlangd, schriftelijk te worden aangevraagd bij de beheerder gemeentewerf
buitendienst.

Artikel 5 Waarborgsommen
1.
2.

Vóór het in gebruik ontvangen van materialen moet, zulks ter beoordeling van de beheerder
gemeentewerf, een waarborgsom worden gestort bij de kassier van de gemeente.
Vermissing, diefstal en beschadiging van de in gebruik ontvangen materialen worden verrekend
met de waarborgsom.

Artikel 6 Afzethekken
Als de gemeente moet zorgdragen voor het vervoer en inzamelen van de afzethekken is hiervoor de
kostprijs verschuldigd.

Artikel 7 Jurywagen
Als de gemeente moet zorgdragen voor het vervoer en plaatsen van een jurywagen is hiervoor de
kostprijs verschuldigd.

Artikel 8 Kiosk.
Niet meer van toepassing

Artikel 9 Herstellen van plantsoenen, bestratingen, verhardingen, wegbermen, verplaatsing
lichtmasten e.d.
Voor het herstellen van plantsoenen, bestratingen, verhardingen, wegbermen, verplaatsing van
lichtmasten e.d., na het gereedkomen van bouw- en andere werkzaamheden, waarbij deze zijn
beschadigd, besmeurd of anderszins niet meer verkeren in de staat waarin zij zich vóór de aanvang der
werkzaamheden bevonden, worden de kosten in rekening gebracht.

Artikel 10 Verkeersvoorzieningen e.d.
Voor het treffen van verkeersvoorzieningen bij door verenigingen/instellingen georganiseerde activiteiten,
wordt de kostprijs in rekening gebracht. Onmiddellijk na afloop van de activiteit worden de gemaakte
kosten definitief vastgesteld, waarna verrekening met de vooruitbetaling plaatsvindt.

Artikel 11 Inritten
Voor het door of vanwege de gemeente maken van een inrit binnen de bebouwde kom, wordt de
kostprijs in rekening gebracht.
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Artikel 12 Overige diensten
Voor het gebruik van diensten, waarvoor in de voorgaande artikelen geen afzonderlijk tarief zijn
opgenomen, wordt de kostprijs in rekening gebracht. Onder kostprijs wordt verstaan de loon- en
tractiekosten, verbruik materialen en overige uitgaven, zoals deze gelden op het moment van de
aanvraag.

Artikel 13 Omzetbelasting
De wettelijk verschuldigde omzetbelasting komt voor rekening van degene, die van de in deze
verordening genoemde diensten gebruik maakt.

Artikel 14 Vrijstellingen
Het college van burgemeester en wethouders kan ten aanzien van de door hem te bepalen sociale en/of
culturele activiteiten van de tarieven opgenomen in artikel 1.1 van de bij deze verordening behorende
tarieventabel afwijken.

Artikel 15 Bijzondere gevallen
Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen, dit ter zijner beoordeling, van
de in deze verordening genoemde tarieven afwijken.

Artikel 16 Overgangsrecht
De “Tarievenverordening 2017” van 20 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel
17, tweede lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing
blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 17 Inwerkingtreding
1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 18 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als “Tarievenverordening 2018”.
Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 19 december 2017

De gemeenteraad,

Han Struijs,
Griffier

Judith Keijzers - Verschelling
Voorzitter
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Bijlage 1 Tarieventabel
Tarieventabel 2018
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