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 Schrauwen Imelda, voorzitter OCMW 
 

 
OPENBARE ZITTING 
 
De gemeenteraad, 

19B. MILIEU. AUTODELEN. RETRIBUTIEREGLEMENT. 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het college van 14 maart 2018 waarin het principe van autodelen werd goed 
gekeurd; 
Gelet op het gemeentelijk Energie- en Klimaatactieplan Essen goedgekeurd op 31 mei 2016 
waarin is opgenomen om autodelen aan te moedigen en voertuigen uit de gemeentelijke vloot 
ter beschikking te stellen voor autodelen; 
Overwegende dat autodelen de een oplossing biedt aan Essenaren zonder voertuig; 
Overwegende dat de kost die aan de gebruiker wordt aangeleverd bestaat uit een vergoeding 
van € 2.00 per uur en € 0.20 per kilometer; 
Overwegende dat het gebruik van de deelauto gebeurt via Partago, maar dat de facturatie 
gebeurt via de gemeente; 
Gehoord raadlid Tom Bevers die zijn steun uitspreekt voor deze beslissing en  hoopt dat het 
aanbod later nog zou worden uitgebreid.  Stilstaande auto’s nemen immers veel plaats in en 
autodelen is een goede manier om aan te geven dat het ook anders kan. 
Gehoord raadslid  Jan Suykerbuyk die verwijst naar de gemeente Brasschaat  waar dit 
gebruik traag op gang komt. Daar rekent men een waarborg aan en hij vraagt zich waarom dit 
hier ook niet het geval zal zijn; 
Gehoord schepen Helmut Jaspers die antwoordt dat in Essen enkel wordt gevraagd om het 
huishoudelijk reglement te ondertekenen. 

 

BESLUIT:    met eenparigheid van stemmen 
Art.1 Er wordt een retributie vastgesteld voor het gebruik van de elektrische dienstwagen 

in functie van autodelen voor een termijn aanvangend op 01.06.2018 en eindigend 
op 31.12.2019. 

Art.2 De retributie is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de deelauto van 
de gemeente. 

Art.3 De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
2.00 euro per uur. 
0.20 euro per kilometer. 

Art.4 De retributie wordt ingevorderd via factuur. Bij weigering of nalatigheid om de 
retributie te betalen, gebeurt de invordering volgens de regels van de burgerlijke 
rechtspleging voor het betwiste gedeelte. Voor het niet-betwiste gedeelte van de niet-
fiscale vorderingen gebeurt de invordering overeenkomstig de procedure voorzien in 
artikel 94 van het gemeentedecreet. 

Art.5 Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
gemeentedecreet en aan de toezichthoudende overheid gezonden. 
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