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Artikel 40 en 41, 2, 2° van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 (en
latere wijzigingen)
Besluit van de gemeenteraad d.d. 9 januari 2020 tot goedkeuring van het
meerjarenplan 2020 – 2025
De seniorenadviesraad is een voortrekkersrol toevertrouwd bij de plaatsing van
voldoende zitbanken in de gemeente. In het meerjarenplan is een actie
opgenomen met het oog op de plaatsing van drie nieuwe zitbanken per jaar. De
locatie van deze nieuwe zitbanken wordt geadviseerd door de
seniorenadviesraad.
Anderzijds vindt de stad Gistel het belangrijk dat inwoners zich kunnen verbinden
met een zitbank en dat verenigingen, non-profitorganisaties of bedrijven zich
bekend kunnen maken door op een zitbank een naamplaatje met hun gegevens
aan te brengen. Binnen dit kader stelt het college een retributiereglement
zitbanken voor waarbij zitbanken gesponsord kunnen worden. Voor een bedrag
van € 250 kan een naamplaatje op een zitbank geplaatst worden. Een sponsor
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Besluit

kan zelf zijn favoriete zitbank uitkiezen. Daarnaast bevat het voorstel van
retributiereglement een tweede tarief van € 500 waarbij een vereniging, nonprofitorganisatie of bedrijf een nieuwe zitbank kan sponsoren. Ook de locatie
voor deze nieuwe zitbanken wordt geadviseerd door de seniorenadviesraad.
Er wordt met twee categorieën zitbanken gewerkt. De retributie van € 250 heeft
betrekking op een gewone, courante zitbank. De retributie van € 500 heeft
betrekking op een nieuwe zitbank die een vernieuwing in de omgeving betekent.
Hieromtrent wordt gewerkt met een passende raamovereenkomst aankoop van
zitbanken.

De gemeenteraad besluit een retributiereglement sponsoring zitbanken goed te
keuren onder de navolgende voorwaarden:
Artikel 1. Definities en voorwaarden
2.1. De zitbank
De zitbanken zijn eigendom van de stad Gistel.
Alle bestaande zitbanken komen in aanmerking voor sponsoring. Ook nieuwe
zitbanken kunnen gesponsord worden.
Er wordt met twee categorieën zitbanken gewerkt. De categorie van de gewone,
courante zitbank en de categorie van de nieuwe zitbank die een vernieuwing in de
omgeving betekent.
2.2. De sponsor
Een meerderjarige inwoner met woonplaats in Gistel.
Een bedrijf of non-profitorganisatie met een vestigingsplaats in Gistel.
Een vereniging met zetel in Gistel.
Politiek of religieus gebonden organisaties kunnen geen zitbank sponsoren.
2.3. Het naamplaatje en het opschrift.
De afmetingen van het naamplaatje zijn vastgelegd en zijn voor iedere sponsor
dezelfde: 20 cm lang en 5 cm hoog.
Elk naamplaatje bestaat uit hetzelfde materiaal en heeft hetzelfde lettertype.
Er is maximum één naamplaatje per zitbank.
Het naamplaatje wordt linksboven op de bank bevestigd door medewerkers van de
stad Gistel.
Het logo van de sponsor is toegestaan op de daarvoor voorziene plaats.
Buiten het naamplaatje mag niets anders worden aangebracht op de bank.
Op het naamplaatje mogen nadien geen extra elementen aangebracht worden.
Het naamplaatje blijft vijf jaar aan een bank bevestigd. Na deze termijn van 5 jaar
wordt het naamplaatje door de diensten weg gehaald.
Artikel 2. Bedrag
Een naamplaatje als sponsoring van een zitbank kost eenmalig € 250. Deze retributie
heeft betrekking op een gewone, courante zitbank.
Een naamplaatje als sponsoring van een nieuwe zitbank kost eenmalig € 500. Deze
retributie heeft betrekking op een nieuwe zitbank die een vernieuwing betekent in de
omgeving.
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Artikel 3. Aanvraagprocedure
De geïnteresseerde sponsor vult zijn gegevens in via het e-loket.
Wanneer het gaat om een bank uit de tweede categorie wordt een visuele
voorstelling van de zitbank aan de aanvrager bezorgd.
De verantwoordelijke medewerker betrekt de seniorenadviesraad en neemt contact
op met de aanvrager met het oog op de bepaling van de locatie van de zitbank.
Elke sponsoraanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen kan een aanvraag weigeren op basis
van een met redenen omkleed besluit.
Na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen wordt de retributie
gefactureerd aan de aanvrager en wordt het naamplaatje aangemaakt en
aangebracht.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
De stad Gistel is niet aansprakelijk voor schade door vandalisme of slijtage aan de
banken en de naamplaatjes.
Indien gesponsorde banken verdwijnen zal de stad een alternatieve bank aanbieden.
Artikel 5. Communicatie
De oproep tot sponsoring wordt bekendgemaakt via de externe
communicatiekanalen van de stad.
De naam van de verschillende sponsors wordt vermeld op de website van de stad
tenzij de aanvrager deze mogelijkheid op het moment van de aanvraag heeft
aangestipt als niet gewenst.
Artikel 6. Aanvaarding van het reglement
Door de indiening van de aanvraag, aanvaardt de aanvrager de bepalingen van dit
reglement.
Artikel 7
Het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid verleend om een
standpunt in te nemen over interpretatievraagstukken m.b.t. de toepassing van het
reglement waarover onduidelijkheid bestaat.
Artikel 8
De financiële aspecten van dit besluit worden als volgt vastgelegd:
UITGAVEN
Omschrijving

Bedrag (incl. btw)

Actie zitbanken

€ 2.000

AR/BI/Actie
Beschikbaar krediet
6133100/095900/ZITBANKEN
€ 2.000

INKOMSTEN
Omschrijving

Bedrag (incl. btw)

Sponsoring zitbanken

€ 1.500

AR/BI/Actie
Beschikbaar krediet
7010000/095900/SPONSORI
NG ZITBANKEN
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€ 2.000
Artikel 9
Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2021.
Artikel 10
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid
volgens artikel 285 § 1, artikel 286 § 1, artikel 287 en artikel 330 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 11
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
gemeentelijke diensten
FD: 1

namens de gemeenteraad
de algemeen directeur
Joost Mangeleer

de voorzitter gemeenteraad
Wim Gevaert

voor eensluidend afschrift
de algemeen directeur

de burgemeester

Joost Mangeleer

Gauthier Defreyne

(delegatie ondertekeningsbevoegdheid
bij besluit voorzitter gemeenteraad
d.d. 15 februari 2019)
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Handtekening(en)
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