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09. Retributiereglement op de standplaatsen op het openbaar domein van de kermissen
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten, zoals gewijzigd;
Gelet op het raadsbesluit van 30 juni 2008 houdende organisatie van kermisactiviteiten op openbare
kermissen en op het openbaar domein te Wijnegem, goedgekeurd door de FOD Economie zoals
bepaald in art. 10 §2 van de wet van 25 juni 1993;
Overwegende dat in uitvoering van bovengenoemde raadsbeslissing een prijs moet worden
vastgesteld voor de inname van het openbaar domein;
Overwegende dat de retributie voor het gebruik van de vaste elektriciteitsaccommodatie is
opgenomen in het Retributiereglement elektriciteitskast Marktplein;
Beslist eenparig:
Art.1. Met ingang van heden tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het
innemen van standplaatsen op het openbaar domein op alle door de gemeente ingerichte of vergunde
kermissen.
De retributie dekt de ganse duur van de kermis.
Art.2. De retributie wordt bepaald per strekkende meter of deel ervan gemeten op de langste zijde en
bedraagt:
€ 14,13 per lopende meter of deel ervan voor de inrichtingen met een diepte (kortste zijde) of
doormeter tot en met 10 meter
€ 28,27 per lopende meter of deel ervan voor de inrichtingen met een diepte (kortste zijde) of
doormeter van meer dan 10 meter waar één spelactiviteit wordt uitgeoefend
€ 42,41 per lopende meter of deel ervan voor de inrichtingen met een diepte (kortste zijde) of
doormeter van meer dan 10 meter waar meer dan één spelactiviteit wordt aangeboden zoals in
lunaparken, amusementshallen.
Art 3. De retributie is verschuldigd door degene aan wie de standplaats is toegewezen.
Art.4. De betaling van de retributie door de abonnementhouders moet één maand voor de opening
van de kermis gebeuren.
Art.5. Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande verpachtingen met betrekking tot de
standplaatsen op kermissen.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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