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Openbare vergadering

Reglement naar aanleiding van dringende maatregelen ten gevolge van de
Coronacrisis
De gemeenteraad

Feiten en context
De coronacrisis en de gevolgen die met zich meebrengen, heeft een invloed op de

maatschappij.
Er worden regels opgelegd die in het verleden niet van toepassing waren,
Bij reglementen opgesteld in het verleden kon dan ook geen rekening gehouden worden met
deze maatregelen.
Zolang de coronacrisis niet onder controle is, kunnen niet alle reglementen hun volle
uitwerking behouden.
Huidig reglement past dan ook tijdelijk een aantal bepalingen aan uit volgende reglementen:
- Nieuw reglement speelstraten in De Pinte van 23 februari 2015
- Reglement wijkfeestsubsidies van 3 maart 2008
- Retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheen
het openbaar domein en rondreizende ambulante handel op het openbaar domein van 16
december 2019

Hogere regelgeving
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Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen

.
.
o

Gemeenteraadsbesluit van 3 maart 2008 betreffende reglement wijkfeestsubsidies
Gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015 betreffende nieuw reglement speelstraten
in De Pinte
Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 betreffende retributiereglement op
standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheen het openbaar
domein en rondreizende ambulante handel op het openbaar domein

Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel tot aanpassirig van het reglement en waarbij
wordt voorgesteld om volgende toevoeging ter stemming voor te leggen:

"Artikel 1.
Aan het bestaande reglement inzake speelstraten, zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015 wordt volgend artikel toegevoegd
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"Artikel 7 Inrichten van speelstraten tijdens COVID-19:

In afwijking van de artikelen 3, 50 en 4,2o van dit reglement kan een speelstraat
aangevraagd worden tot 2 weken voor de eigenlijke start van een speelstraat, waarbij het
mogelijk is om voor de volledige vakantieperiode juli en augustus 2020 een speelstraat aan te

vragen. "

Alle overige bepalingen van dit reglement blijven van kracht
Dit artikel treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking conform het decreet lokaal
bestuur en loopt af op 30 augustus 2020.

Artikel

2.
Aan het bestaande reglement inzake wijkfeestsubsidies, zoals goedgekeurd bij
gemêenteraadsbelsuit van 3 maart 2008 worden volgende artikels aangepast:

- artikel 3 $ 3: 'kan maximum één keer per jaar' wordt aangepast naar 'kan meerdere
keren per jaar'

- artikel 4: 'minstens 4 weken op voorhand'wordt aangepast naar'minstens 3 weken op
voorhand'
- artikel 5: 'de eenmalige jaarlijkse subsidie wordt vastgesteld op maximaal 200 euro'wordt
aangepast naar'de jaarlijkse subsidie wordt vastgesteld op maximaal 25O euro

eventueel verdeeld over meerdere activiteiten'

Alle overige bepalingen van dit reglement blijven van kracht.
Dit artikel treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking conform het decreet lokaal
bestuur en loopt af op 31 december 2020.

Artikel 3.
Aan het bestaande retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein of op
privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante handel op het
openbaar domein, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 wordt
toegevoegd aan artikel 1:

"Er is geen retributie verschuldigd in de periode vanaf 25 maart 2O2O tot en met 13
mei 2O2O, deze wordt a rato van het aantal dagen herberekend."
Alle overige bepalingen van dit reglement blijven van kracht.
Dit artikel treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking conform het decreet lokaal
bestuur. "
De gemeenteraad gaat éénparig akkoord met dit amendement.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemrnen.

Besluit:

AÊikel

1.

Aan het bestaande reglement inzake speelstraten, zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015 wordt volgend artikel toegevoegd:
"Artikel 7 Inrichten van speelstraten tijdens COVID-19:
In afwijking van de artikelen 3, 50 en 4,2o van dit reglement kan een speelstraat
aangevraagd worden tot 2 weken voor de eigenlijke start van een speelstraat, waarbij het
mogelijk is om voor de volledige vakantieperiode juli en augustus 2020 een speelstraat aan te
vragen. "
Alle overige bepalingen van dit reglement blijven van kracht
Dit artikel treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking conform het decreet lokaal
bestuur en loopt af op 30 augustus 2020.
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Artikel 2.
Aan het bestaande reglement inzake wijkfeestsubsidies, zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbelsuit van 3 maart 2008 worden volgende artikels aangepast:
- artikel 3 5 3: 'kan maximum één keer per jaar'wordt aangepast naar'kan meerdere

keren per jaar'
- artikel 4: 'minstens 4 weken op voorhand'wordt aangepast naar'minstens 3 weken op
voorhand'
- artikel 5: 'de eenmalige jaarlijkse subsidie wordt vastgesteld op maximaal 200 euro'wordt
aangepast naar'de jaarlijkse subsidie wordt vastgesteld op maximaal 25O euro
eventueel verdeeld over meerdere activiteiten'
Alle overige bepalingen van dit reglement blijven van kracht
Dit artikel treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking conform het decreet lokaal
bestuur en loopt af op 31 december 2O2O.

Artikel 3.
Aan het bestaande retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein of op
privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante handel op het
openbaar domein, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 wordt
toegevoegd aan artikel 1:
"Er is geen retributie verschuldigd in de periode vanaf 25 maart 2O2O tot en met 13
mei 2O2O, deze wordt a rato van het aantal dagen herberekend."
Alle overige bepalingen van dit reglement blijven van kracht
Dit artikel treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking conforrn het decreet lokaal
bestuur.
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