UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeentebestuur WICHELEN
Zitting van 18 december 2013.
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Kenneth Taylor, burgemeester.
Luc Galle, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut,
Christoph Van de Wiele, schepenen.
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van
Steendam, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els
Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop,
raadsleden.
Frans Coppens, secretaris

20. Retributiereglement afgifte gedenkplaatjes herdenkingszuilen strooiweiden

De raad,
Overwegende dat in 1994 op gemeentelijke begraafplaatsen in
de drie deelgemeenten telkens een herdenkingszuil bij een strooiweide is opgericht;
Overwegende dat het wenselijk is dat er op vraag van de
nabestaanden een gedenkplaatje voor de overledene wiens as verstrooid werd, kan worden
aangebracht op de zuil;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 november 1994
inzake de retributie op de afgifte van gedenkplaatjes op de herdenkingszuilen aan de strooiweiden;
Overwegende dat het gemeentepersoneel dat plaatje zal
aanbrengen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
inzake het bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen
Besluit

Art. 1 – Van de overledenen, wiens as verstrooid werd op een asverstrooiïngsweide op een
gemeentelijke begraafplaats, kan op vraag van de nabestaanden een gedenkplaatje op de
herdenkingszuil worden aangebracht.
Art. 2 – De retributie op de afgifte van dat gedenkplaatje is verschuldigd door de persoon die vraagt
om het plaatje aan te brengen.
Art. 3 – De retributie wordt vastgesteld op € 30 per plaatje en wordt bij de aanvraag contant betaald.
Art. 4 – Deze beslissing wordt aan de heer Gouverneur toegezonden.

Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,
get. Coppens.

De voorzitter,
get. Galle.
Voor eensluidend afschrift,

De secretaris,

De voorzitter,

