to¡{åAl

8t$?Lr{.¡*

ô, ,,''W,DePinte

Gemeenteraad

Uittreksel uit e notulen van 16 december 2OL9
Aanwezig

Kathleen Ghyselinck, Voorzitter gemeenteraad
Vincent Van Peteghem, Burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck,
Schepenen
Lieve Van Lancker, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Guy Blomme, Hilde Claeys, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy,
Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn,
Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur

Verontschuldigd
Afwezig

/
/

Openbare vergadering

Retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein of op
privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante
handel op het openbaar domein
De gemeenteraad

Feiten en context
Het reglement dient vernieuwd te worden geizien de gewijzigde reglementering en de
financiële toestand van de gemeente.
Het huidig belastingreglement vervalt eind dit jaar waardoor een nieuw reglement
noodzakelijk is.
De gemeente vraagt een retributie aangezien de inname namelijk storend kan zijn voor
andere burgers. De tarieven zijn afhankelijk van de duur van het gebruik van het openbaar
domein.

Hogere regelgeving

.
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De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelàstingen en latere wijzigingen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en latere wijzigingen
Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie
van ambulante activiteiten
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en
raadpleeg baa rheid
De omzendbrief KBIABB 2OIg/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefisca liteit
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Vorige beslissingen
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Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2009 betreffende de belasting op plaatsen
van kramen op het openbaar domein of op privédomein langsheen het openbaar
domein
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Gemeenteraadsbesluit van 18 november 2013 betreffende de belasting op
standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheên het openbaar
domein en rondreizende ambulante handel op het openbaar domein
Gemeenteraadsbesluit van 29 april2019 betreffende het retributiereglement voor het
innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen
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Plaats in meerjarenplan en budget
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

AÉikel

1.

Er wordt een retributie gêvestigd op:

- standplaatsen op de openbare weg, op de andere plaatsen van het openbaar domein en op
de plaatsen grenzend aan de openbare weg en op de commerciële parkingsplaatsen;
- op rondreizende ambulante activiteiten op de openbare weg of het openbaar dornein;
tenzij deze ingebruikname van het openbaar domein aanleiding geeft tot de tóepassing van
een andere gemeenteverordening inzake belasting of retributie of toegestaan is krachtens een
contract.

A¡tikel

2.
De retributie is verschuldigd door de persoon die een machtiging of toelating heeft bekomen
conform het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op

het openbaar domein, bulten de openbare markten.

AÉikel 3.
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
a) Standplaats op het openbaar domein:
- 1 losse standplaats voor 1 dag: 50 euro / dag;
- 1 dag per week : 400 euro / jaar;
- 2 dagen per week : 800 euro / jaar;
- 3 dagen per week : 1 000 euro / jaar;
- 4 dagen per week : 1 200 euro / jaar.;
- vanaî S dagen per week : 1 400 euro'/ jaar;
b) Standplaats op het privé-domein: 50 o/o vân het tarief op openbaar domein;
c) Wanneer de periode niet meer dan 6 maanden per jaar bedraagt maar meer dan 1 dag
worden de tarieven in a gehalveerd;
d) Rondreizende ambulante handel: 250 euro / jaar;
e) Bij het combineren van a en d wordt het tarief irt d gehalveerd.

Artikel 4.
Aan de retributieplichtige wordt een verzoek tot betaling verzonden, Het verschuldigde bedrag

wordt betaald binnen dertig dagen vanaf verzending van de betaalbrief.

A¡tikel 5.
De retributieplichtige is gehouden alle voòr de aanslag noodzakelijke gegevens te
verstrekken.

AÉikel 6.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het
gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en
niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen.

Artikel 7.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur

Artikel 8.
Dit reglement heeft uitwerking vanaf

l

januari 2020 tot en met 31 december 2025

Namens de gemeenteraad

get. Veerle Goethals
Algemeen directeur

get. Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeentera ad
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