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08. Retributiereglement op de ingebruikname van het openbaar domein - aanpassing
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43;
Gelet op het feit dat het privatief gebruik van het openbaar domein de vrije doorgang en de
verkeersveiligheid niet mag belemmeren en bijgevolg de gemeente bijzonder belast;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het feit dat de indexatie van de bedragen, zoals gestemd in zitting van 16 december 2013,
meer kost aan het vernieuwen van ontvangstbewijzen dan dat ze opbrengt;
Beslist met 18 stemmen voor, bij 2 onthoudingen (Dirk Verhaert en Agnes Van Mechelen):
Art.1. Met ingang van heden en eindigend op 31 december 2019 wordt ten laste van eenieder die voor
de uitoefening van zijn handel of beroep gebruik maakt van het openbaar domein - onafgezien van de
aard van de koopwaren of van de inrichting van een plaats - een retributie geheven die als volgt is
vastgesteld:
a) tarief per dag plaatsing:
1,25 euro per lopende meter, gemeten aan de langste zijde en per dag of gedeelte van een dag, met
een minimum van 2,50 euro per standplaats
b) tarief per kalenderkwartaal voor regelmatige gebruikers die vooruit per kwartaal betalen:
0,75 euro per lopende meter, gemeten aan de langste zijde per dag of gedeelte van een dag met een
minimum van 2,25 euro per standplaats.
Art.2. De opmetingen van de ingenomen oppervlakten geschieden door de zorgen van het
gemeentebestuur. Het plaatsrecht is eisbaar zodra de plaats op het openbaar domein wordt
ingenomen.
Art.3. De inning zal ter plaatse geschieden, tegen ontvangstbewijs af te leveren door de aangestelde
van het gemeentebestuur.
Marktkramers die voorafgaandelijk per kwartaal hun plaatsrecht willen betalen, kunnen dit vereffenen
door overschrijving of door betaling in handen van de financieel beheerder van de gemeente tegen
kwitantie.
Art.4. Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande reglementen terzake.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens de gemeenteraad.
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