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5 november 2018
Vestiging van een retributie op de verkoop van
thermohygrometers

De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat IOK (Intercommunale Milieudienst) een
thermohygrometers organiseert in het kader van het project 2020;

groepsaankoop

van

Overwegende dat een thermohygrometer een compact toestel met display is dat de
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de omgeving meet en weergeeft; dat een
thermohygrometer in huis dus een goed hulpmiddel is bij het nastreven van een gezond
binnenklimaat en een rationeel energieverbruik;
Overwegende dat de toestellen door de gemeente aangekocht worden bij de gekozen
leverancier waarna de toestellen op het gemeentehuis aan de balie te koop zullen worden
aangeboden aan de inwoners;
Overwegende dat de dienstverlenende vereniging IOK voor de gemeenten optreedt als
aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6°a) en 7°b) van de wet van 17 juni 2016
betreffende de overheidsopdrachten; dat een aanbestedende overheid die een beroep doet
op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure
te organiseren, conform artikel 47 § 2 van bovenvermelde wet;
Gelet op het besluit van het college van 17 september 2018 houdende deelname aan de
groepsaankoop van thermohygrometers, georganiseerd door IOK;
Overwegende dat het directiecomité van IOK op 7 september 2018 de groepsaankoop
gegund heeft aan Befrako NV, tegen de eenheidsprijzen in de offerte en tegen een
totaalprijs van 9,10 euro excl. btw of 11,01 euro incl. btw;
Overwegende dat voor de doorverkoop
retributiereglement vereist is;

door

de

gemeente

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

aan

particulieren

een

Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Vanaf 15 november 2018 en tot zolang de voorraad strekt, wordt een retributie
gevestigd op het afleveren van thermohygrometers.
Artikel 2. De retributie bedraagt 11,00 euro per thermohygrometer.
Artikel 3. De retributie wordt geheven ten laste van diegene die een thermohygrometer
aankoopt en dient betaald te worden bij aanschaf van de thermohygrometer.
Artikel 4. De thermohygrometers worden enkel afgeleverd aan:
- De inwoners van de gemeente Herenthout die ingeschreven zijn in de bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregisters;
- De eigenaars of huurders van een tweede verblijf op het grondgebied van de gemeente
Herenthout;
- Verenigingen van Herenthout, aangesloten bij de jeugd-, cultuur- of sportraad, die een
onroerend goed in eigendom of in beheer hebben, op voorwaarde dat het onroerend
goed gelegen is op grondgebied van de gemeente Herenthout.
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