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42. Gemeentelijk retributiereglement voor kermiskramen op publiek domein, periode 2020-2025.
Goedkeuring.
Bevoegd

Leen Goossens
Bevoegdheid
Artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m. 288 en 326 e.v van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen

Artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Verwijzingsdocumenten
/
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Verantwoording
De stad voorziet standplaatsen voor kermiskramen. Dit veroorzaakt voor de stad kosten en het is dus
gepast dat de gebruiker deze kosten vergoedt.
De bevoegde schepen komt tussen.
Stemmen

15 ja-stemmen (Peter Lagaert, Jenne De Potter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,
Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan, Paul Lievens, Matthias Diependaele, Cyntia Braems,
Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Karel Busschop, Joke Rossel)

11 nee-stemmen (Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Peter Roman, Dirk Minnaert, Jan De Maesschalck,
Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis, Marnic De Clercq)
1 onthouding (Heidi Schuddinck)
BESLIST:
Artikel 1. Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 een gemeentelijke retributie
gevestigd voor het plaatsen van kermiskramen.
Artikel 2. Het plaatsen van kermiskramen omvat: de ingebruikneming van het openbaar domein ter
gelegenheid van de pinkster- en augustuskermis in Zottegem centrum door kermiskramen of
foorinrichtingen bestaande uit kramen, barakken of wagens.

Artikel 3. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- en rechtspersoon die het openbaar domein in
gebruik neemt.
Artikel 4. De retributie wordt vastgesteld in verhouding tot de oppervlakte die ze beslaan en het tijdstip
van de kermis of de foor.
Om de retributie vast te stellen wordt de totale ingenomen oppervlakte opgemeten die vervolgens wordt
omgeslagen per schijf zodat de te betalen bedragen per schijf berekend kunnen worden. Het totaal van de
berekende bedragen per schijf bepaalt tenslotte de te betalen retributie die geldig is voor het volledig
kermisweekend.
Aantal m²

Prijs per m²

eerste schijf:

van 1 m² t/m 30 m²

9,00 euro

tweede schijf:

van 31m² t/m 250 m²

3,00 euro

derde schijf:

van 251 m² en meer

4,00 euro

Elk gedeelte van een m² wordt als een volledige m² aangerekend. De opmeting van de ingenomen
oppervlakte zal gedaan worden door een verantwoordelijke, aangesteld door het College van
Burgemeester en Schepenen.

Artikel 5. De retributie is contant betaalbaar tegen afgifte van een ontvangstbewijs of binnen de 30 dagen
na de toezending van de factuur. Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning
geschieden met alle geëigende rechtsmiddelen.
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De betaling van de plaats geeft aan de gebruiker voor de ganse duur van de kermis de persoonlijke
beschikking over de plaats waarvoor het recht gevorderd is. Het innemen van de plaats gebeurt op eigen
risico.

Artikel 6. Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op
de webtoepassing van de gemeente.
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