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Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter
Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi
Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V) en Stefan Van
Linden (SP.A), schepen
Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Francois
Boddaert (SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Jos
Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden
(VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick
(N-VA), Ria Maes (SP.A), Cliff Mostien (Onafhankelijk),
Nicky Cauwenberghs (CD&V), Gregory Müsing (N-VA),
Tom De Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V), raadslid
Luc Schroyens, secretaris

Verontschuldigd

Joris Wachters (CD&V), schepen
Rita Goossens (N-VA), raadslid

TITEL
Agendapunt : Toiletten Funk Food Festival - verzoek N-VH
Motivering
Feiten en context
SITUATIESCHETS:
Er is mij ter ore gekomen dat er een inconsequente beslissing is genomen op
het College van 08/05/2017 inzake de aanvraag van openbare toiletten op
het Funk Food Festival.
Aangezien het Collegeverslag pas op 15/05/2017 wordt goedgekeurd en ik
dan pas de officiële versie krijg, zal ik mijn toelichting op de gemeenteraad
van 16/05/2017 uitvoeren
VOORSTEL:
Mijn aanvankelijke vraag tot nietigverklaring van het Collegebesluit dd
08/05/2017 is inderdaad niet de bevoegdheid van de gemeenteraad
aangezien hiervoor beroep moet aangetekend worden bij de Provincie.
Derhalve beroep ik mij op het initiatief- en interpellatierecht zoals in het
Gemeentedecreet omschreven:
1) Ik interpelleer het College nopens deze beslissing, maw ik wens het College
of bevoegde Schepen ter verantwoording te roepen omtrent de afwijzing van
de aanvraag, dit wel onder voorbehoud aangezien de Collegebeslissing tot
op heden nog niet werd goedgekeurd
2) Indien de Collegebeslissing volgende maandag wordt goedgekeurd, dan
vraag ik de hoofdelijke stemming om mijn onderstaand voorstel goed te
keuren:
Goedkeuring tot aanvraag vanwege “Heymisse Feest” om op het Funk Food
Festival de wc’s van het gemeentehuis ter beschikking te stellen tijdens het
event:
motiveren nopens dit punt:
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1) Ook de Gidsen, Scouts, Bellekes… mogen die wc’s gebruiken. Het
zou dan politiek incorrect zijn om het dan aan de organisatie van “Heymisse
Feest” te weigeren
2) Volgens de regelgeving omtrent evenementen moet er binnen een
afstand van 150m een toilet beschikbaar zijn, en minimum 1 toilet per 150
bezoekers (totaalminimum van 2 toiletten waarbij man en vrouw gescheiden).
Aangezien er geen 600 bezoekers tegelijk op de weide aanwezig zijn,volstaan
dus 4 toiletten zoals in de huidige infrastructuur.
3) De gemeente Hemiksem voldoet zelf niet aan de voorwaarden die
opgelegd zijn door de Vlaamse Regering en tal van Vlaamse gemeentes
(Kalmthout, Lummen, Bocholt,…) bieden gratis toiletten aan lokale
verenigingen (mits de betaling van een waarborg (300€) en verzekering (38€))
4) Terwijl “Heymisse Feest” in tegenstelling tot de anderen de volle pot
moet betalen, zou het onverantwoord zijn om die organisatie nog eens 1500€
(500€/dag) te laten betalen voor de huur van een aantal chemische
toiletwagens (gewone toiletwagens kunnen niet aangesloten worden)
5) Bovendien is de organisatie bereid twee wc-dames (één binnen en één
buiten) in te schakelen om alles vlot te laten verlopen en alles zeer netjes en
hygiënsich te houden. Uiteraard is de organisatie tevens bereid een waarborg
te betalen aan de gemeente.

Besluit
voorstel N-VH :
5 stemmen voor: Anthony Abbeloos (N-VH), Nele Cornelis (N-VA), Helke
Verdick (N-VA), Cliff Mostien (Onafhankelijk) en Gregory Müsing (N-VA)
15 stemmen tegen: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen
Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den
Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden
(VLAAMS BELANG), Ria Maes (SP.A), Nicky Cauwenberghs (CD&V), Tom De Wit
(CD&V) en Annick De Wever (CD&V)
aanpassing artikel 3 retributiereglement evenementenweide :
16 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen
Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Francois Boddaert
(SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS
BELANG), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Ria Maes (SP.A), Nicky
Cauwenberghs (CD&V), Tom De Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V)
4 onthoudingen: Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Cliff Mostien
(Onafhankelijk) en Gregory Müsing (N-VA)
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
om het voorstel van N-VH af te keuren.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist :
om artikel 3 van het retributiereglement op het gebruik van de
evenementenweide abdijpark Hemiksem 2017-2019 van 18 april 2017 aan te
passen als volgt :
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Feiten en context
In samenwerking met het Kempisch Landschap is het abdijpark in eigen
beheer genomen met de gemeente. Daarom moet er er een
retributiereglement zijn met het oog op een eventuele verhuur aan
verenigingen of organisaties.
Juridische grond
Artikel 42 van het gemeentedecreet De gemeenteraad stelt de gemeentelijke
reglementen vast
Omzendbrief BB – 2011/01 van 10 juni 2011 Regelt de gemeentebelastingen
en retributies
Advies
Niet van toepassing.
Argumentatie
Om de evenementenweide te kunnen verhuren, dient er een
retributiereglement gestemd te worden.
Financiële gevolgen
Met het Kempisch Landschap is afgesproken dat 60% van de opbrengsten
voor de gemeente zijn en 40% voor het Kempisch Landschap.
Besluit :
Artikel 1
De gemeenteraad beslist :
Retributie op het gebruik van de evenementenweide abdijpark Hemiksem:
2017 - 2019
Er wordt voor een periode die aanvangt op 01.05.2017 en die eindigt op
31.12.2019 een retributie gevestigd op de terbeschikkingstelling van de
evenementenweide abdijpark Hemiksem.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 3
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Categorie A:
Diensten, adviesraden van de gemeente en vzw Kempens Landschap
Jeugdverenigingen en scholen uit Hemiksem. ( max. 1 evenement per jaar per
vereniging of school )
Loopwedstrijden die enkel gebruik maken van de voorziene wandelpaden.
Ivebica & Toerisme Rupelstreek
Tarief

0,00 euro per dag

Categorie B:
- Door de gemeentelijke adviesraden erkende verenigingen uit Hemiksem
Tarief
tarief

350,00 euro per dag
100,00 euro per dag voor eventuele opbouw en afbraak

Bewezen onkosten voor veiligheid, hygiëne en selectief inzamelen afval
kunnen ten belope van max. 50% van de verschuldigde retributie in mindering
gebracht worden.
Deze tussenkomst is ten laste van het gemeentelijk aandeel.
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Categorie C:
alle andere aanvragers
0-1000 bezoekers:
500 euro per dag
1000-2500 bezoekers: 750 euro per dag
2500-5000 bezoekers: 1000 euro per dag
Meer dan 5000 bezoekers: 1500 euro per dag
Op en afbouwdagen: 100 euro per dag.
Artikel 4
De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning voor
het gebruik van de infrastructuur, door betaling bij de financiële dienst of
storting.
Op datzelfde moment moet ook een waarborg van 500 EUR gestort worden
voor het correct nakomen van de reglementering. Deze waarborg brengt
geen intresten op.
Deze wordt na het beëindigen van het evenement teruggestort indien er
geen schade werd vastgesteld.

Namens de gemeenteraad
(get.) Luc Schroyens
secretaris

(get.) Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend uittreksel

Luc Schroyens
secretaris

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter
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