UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeentebestuur WICHELEN
Zitting van woensdag 26 november 2014
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN
Aanwezig:

Kenneth Taylor: burgemeester;
Luc Galle: voorzitter;
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele: schepenen;
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael,
Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele,
Els Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom,
Sara Hiltrop, Frederick Venneman, Wouter Van Hauwermeiren: raadsleden;
Frans Coppens: secretaris

Afwezig:
Verontschuldigd:
7.

Retributiereglement plaatsrechten op foorkramen

De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 december 2013 inzake de retributie plaatsrechten op
foorkramen;
Gelet op de wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening
van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten;
Gelet op de omzendbrief van 28 september 2006 inzake de nieuwe wetgeving betreffende de
uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op de brief d.d. 17 oktober 2014 van de Vereniging der Belgische Foornijveraars, afdeling OostVlaanderen waarin wordt gevraagd om de prijs per m² relatief goedkoper te maken naargelang de
exploitant een grotere oppervlakte inneemt, zeker voor de kinderattracties die een in de tijd beperkt
publiek hebben;
Overwegende dat het college begrip kan opbrengen voor die stellingname, onder voorwaarde dat
het ontvangstenverlies voor de gemeente gecompenseerd wordt door een hogere bijdrage vanwege
de voedingskramen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken bepalingen van het gemeentedecreet inzake het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
A. Plaatsrechten tijdens kermissen.

Art. 1 – Het retributiereglement plaatsrechten op foorkramen, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit
d.d. 18 december 2013, in te trekken met ingang van 1 januari 2015.
Art. 2 - Voor een periode van vijf jaar beginnende op 1 januari 2015 en eindigend op 31 december
2019 wordt een plaatsgeld geheven voor elke foorinrichting, barak, kraam, wagen, stand of attractie
op het openbaar domein geplaatst, ter gelegenheid van Potjesmarkt en augustuskermis Schellebelle,
St. Denijskermis en St. Pieterskermis te Serskamp, de mei- en septemberkermis te Wichelen. Voor de
woonwagens en de andere noodzakelijke wagens van de foorreizigers wordt geen standgeld
gevraagd, in zoverre zij echter geen nuttige standplaats innemen.
Foorinrichtingen, barakken, kramen, wagens, standen of attracties op het privaat domein geplaatst
bij voornoemde kermissen dienen de helft van het verschuldigde plaatsgeld te betalen dat geheven
zou worden indien ze op het openbaar domein zouden staan.
Art. 3 – Er wordt geen standgeld gevraagd ter gelegenheid van de overige wijkkermissen of andere
feestelijkheden of voor circussen opgesteld buiten de hierboven genoemde kermissen.
Art. 4 – De belasting die verschuldigd is door de uitbater van de kermiskramen wordt, ongeacht het
aantal openingsdagen, bepaald op :
a.) voor de ‘Potjesmarkt’ in de deelgemeente Schellebelle :
voor voedingskramen (eten en/of drank) < 20 m² : € 60
voor voedingskramen (eten en/of drank) van 20 m² tot < 40 m² : € 80
voor voedingskramen (eten en/of drank) van 40 m² tot < 60 m² : € 100
voor attracties < 20 m² : € 40
voor attracties van 20 m² tot < 40 m² : € 60
voor attracties van 40 m² tot < 60 m² : € 80
voor attracties van 60 m² tot < 80 m² : € 120
voor attracties van 80 m² tot < 100 m² : € 160
voor attracties van 100 m² tot < 200 m² : € 200
voor attracties van 200 m² en meer : € 300
b.) voor de andere kermissen :
voor voedingskramen (eten en/of drank) < 20 m² : € 30
voor voedingskramen (eten en/of drank) van 20 m² tot < 40 m² : € 40
voor voedingskramen (eten en/of drank) van 40 m² tot < 60 m² : € 50
voor attracties < 20 m² : € 15
voor attracties van 20 m² tot < 40 m² : € 22,5
voor attracties van 40 m² tot < 60 m² : € 30
voor attracties van 60 m² tot < 80 m² : € 45
voor attracties van 80 m² tot < 100 m² : € 60
voor attracties van 100 m² tot < 200 m² : € 80
voor attracties van 200 m² en meer : € 120
De verbruikte elektrische stroom, afgenomen via een kabel van een foorkast, wordt à rato van het
aantal kabels per standhouder verbonden met die foorkast, bijkomend aangerekend. Per kabel per
dag of dagdeel is € 5 verschuldigd.
B. Plaatsrechten buiten de kermissen.

Art. 5 – Alle fritures met standplaats op het openbaar domein zijn per dag een standgeld
verschuldigd van € 0,38 per m² en per dag; tijdens de kermisdagen betalen zij als onder art. 3.
C. Betalingen.
Art. 6 – Een bedrag gelijk aan het bedrag van het plaatsgeld zal in consignatie en als borgsom in de
gemeentekas worden gestort uiterlijk daags voor de opening van de foor of kermis.
Art. 7 – Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Art. 8 – Deze beslissing zal opgestuurd worden aan de toezichthoudende overheid.
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