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TITEL
Agendapunt : Retributie met betrekking tot het innemen van openbaar domein
tijdens kermisattracties, spellen en kramen: 2017 - 2019
Motivering
Voorgeschiedenis
De Raad van Bestuur besliste op datum van 20 september 2016 om de
organisatie van markt en kermis over te nemen van het gemeentebestuur.
Feiten en context
Het gemeentebestuur had een retributiereglement op het innemen van
openbaar domein tijdens kermisattracties, spelen en kramen.
Juridische grond
Artikel 42 van het gemeentedecreet
gemeentelijke
reglementen vast

De gemeenteraad stelt de

Omzendbrief BB – 2011/01 van 10 juni 2011
en retributies

Regelt de gemeentebelastingen

Wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten, zoals
gewijzigd.

Regelt de kermisactiviteiten

Advies van de FOD Economie zoals
bepaald wordt in artikel 10§2 van de wet
van 25 juni 1993

Regelt de kermisactiviteiten

Argumentatie

De financiële toestand vereist dat er een retributie op de inname van
openbaar domein door kermisattracties, -spelen en -kramen wordt gestemd
door de Raad van Bestuur van het AGB.
Besluit
20 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), Nele Cornelis (N-VA), Helke
Verdick (N-VA), Ria Maes (SP.A), Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky
Cauwenberghs (CD&V), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit (CD&V) en Annick
De Wever (CD&V)

Artikel 1
De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem beslist:
Retributie met betrekking tot het innemen van openbaar domein tijdens
kermisattracties, spelen en kramen: 2017 – 2019
Artikel 1
Er wordt voor een periode die aanvangt op 01.01.2017 en eindigt op
31.12.2019 een retributie geheven op de kermisattracties, -spelen en -kramen
die ter gelegenheid van de jaarlijkse kermissen op het openbaar domein
binnen de gemeente worden geplaatst.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de uitbater van de attracties, -spelen en kramen die op het openbaar domein een standplaats bezet.
Artikel 3
De retributie wordt per kermis vastgesteld op 13 EUR excl. BTW per lopende
meter van de langste zijde van de inrichting per kermis.
Artikel 4
De retributie moet vanaf het begin van het plaatsen contant worden betaald,
tegen afgifte van een kwitantie. De factuur wordt indien gewenst achteraf
bezorgd aan de uitbater van attractie, spel of kraam.
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