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Aanpassing retributiereglement gemeentelijk visverlof

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Ferdi Heylen, voorzitter; de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen;
mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Luc Luyten, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen;
de heer Tom Covens, schepen; de heer Leo Verelst, raadslid; de heer Johan Van Dessel, raadslid; de
heer Andre Marien, raadslid; mevrouw Inge Schoovaerts, raadslid; mevrouw Dorien Van Assche,
raadslid; de heer Jan Verbraecken, raadslid; de heer Joris De Bondt, raadslid; mevrouw Julie Van
Roey, raadslid; de heer Jonas Verwimp, raadslid; mevrouw Charlotte Op de Beeck, raadslid; de heer
Jef De bruyn, raadslid; de heer Victor De Groof, raadslid; mevrouw Els Herremans, raadslid; mevrouw
Manuela Verbist, raadslid; de heer Stijn Lemmens, raadslid; de heer Simon Kenens, raadslid; mevrouw
Annelies Van Looy; de heer Nicholas Van der Veken; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Ingrid Van Wunsel, raadslid; mevrouw Ymke Govaerts, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de bijzondere bestuurlijke bestuursverordening vissen Kessel Fort is ook een
wijziging nodig aan het retributiereglement visverlof.
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Argumentatie
Aanpassing nachtvissen retributiereglement
De aanpassing heeft enkel betrekking op het nachtvissen.
De nachtkaarten zijn geldig voor een heel jaar.
Er is gekozen voor 1 nachtkaart met een onderscheid in eigen inwoners en inwoners van een andere
gemeente:
 Voor eigen inwoners is de prijs vastgelegd op: € 60,00.
 Voor niet-inwoners is de prijs vastgelegd op € 150,00.
Het verschil in kostprijs is te verantwoorden na een benchmark met andere visputten uitgevoerd door
de schepen van sport.
Bij andere visputten is de gemiddelde prijs € 125,00 voor een nachtkaart die 1 weekend geldig is.
Bijkomend betalen de eigen inwoners via de gemeentebelastingen al mee voor het onderhoud van de
visvijver en de controle op het nachtvissen.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 19 stem(men) voor: Bert Celis; Tom Covens; Victor De Groof; Jef De bruyn; Els Herremans; Ferdi
Heylen; Simon Kenens; Paul Laurijssen; Luc Luyten; Charlotte Op de Beeck; Inge Schoovaerts; Dorien
Van Assche; Johan Van Dessel; Annelies Van Looy; Griet Van Olmen; Julie Van Roey; Nicholas Van der
Veken; Paul Verbeeck; Jonas Verwimp
- 2 stem(men) tegen: Manuela Verbist; Leo Verelst
- 4 onthouding(en): Joris De Bondt; Stijn Lemmens; Andre Marien; Jan Verbraecken

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het retributiereglement van het gemeentelijk visverlof
goed.

Bijlagen
1. 20200603_retributie_visverlof.pdf
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RETRIBUTIE
VISVERLOF
ARTIKEL 1. DUURTIJD
Met ingang van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op het gemeentelijk
visverlof.
ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED
Het visverlof is enkel van toepassing op de buiten oever van het viswater (vest) rond Kessel Fort.
Elk visverlof is telkens geldig voor het jaar waarin men dit heeft gekocht.
De retributie is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd, ongeacht de datum van aflevering.

ARTIKEL 3. VAN TOEPASSING OP
Elke persoon die gebruik maakt van de visvijver Kessel Fort.

ARTIKEL 4. WIJZE VAN INNING
Het bedrag van het visverlof moet op het ogenblik van aanvragen worden betaald aan het onthaal van het
gemeentehuis met cash of via bancontact waarna het visverlof onmiddellijk zal worden meegegeven.

ARTIKEL 5. VISVERLOF
Kostprijs per handlijn dagvissen
1 handlijn

€ 9,00

2 handlijnen

€ 15,50

Kostprijs nachtvissen met een maximum van 2 handlijnen
Inwoners van Nijlen

€ 60,00

Niet-inwoners Nijlen

€ 150,00

Korting, met 50%
Kinderen jonger dan 16 jaar.
Voor gebruikers ouder dan 60 jaar.
Voor gebruikers op vertoon van een officieel attest, waaruit blijkt dat zij meer dan 50% invalide zijn.
Vrijstellingen
Voor kinderen beneden de volle leeftijd van 12 jaar zijn vrijgesteld van de visvergunning, indien ze vissen met
één hengel en vergezeld zijn van een meerderjarig persoon.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
algemeen directeur
Iris Mulkens

voorzitter
Ferdi Heylen
Voor eensluidend afschrift

algemeen directeur
Iris Mulkens

voorzitter
Ferdi Heylen
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