Stad Ninove
Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad
Openbare vergadering
van 16 december 20t5
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;

Tania De Jonge, burgemeester;
Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper,
Marc Torrekens, Alain Triest, schepenen;
Lieven Meert, OCMW-voorzitter-schepen;
Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Guy D'haeseleer,
Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen,
Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche,
Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder,
Bruno Van Der Haeghen, gemeenteraadsleden;
Carine Coppens, stadssecretaris

L4.

Gemeentebelastingen - retributie voor het ter beschikking stellen van elektriciteit aanpassing

De raad
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 september 2015 houdende vaststelling van een
retributie op het ter beschikking stellen van elektriciteit;
Overwegende dat artikel 2 tarieven vaststelt voor het gebruik van elektriciteit van markten,
evenementen en foren;
Overwegende dat in de rubriek markten geen tarief wordt vastgesteld voor het gebruik van een
stroomsterkte van 644 die gebruikt wordt door uitbaters van onder andere kippenkramen;

Overwegende dat het passend is hiervoor een retributie van € 7,5 vast te stellen, ongeacht het
vermo9en;
Overwegende dat kermisuitbaters klagen over het hoge vastgestelde tarief voor het gebruik van
elektriciteit waardoor vooral voor de kleine plaatselijke kermissen amper nog aanvragen
binnenkomen om een standplaats in te nemen of waardoor er amper nog attracties staan op de
dag van de kermis zelf;
de dat het assend is hiervoor de retributie als vol
Stroomsterkte A(m père)

16A

324
64A

n:

Retributie

€25
€50
€ 100

Overwegende dat er voor het organiseren van evenementen weinig of geen gebruik gemaakt wordt
van de elektriciteitskasten waardoor het passend hiervoor dezelfde tarieven vast te stellen als voor
het gebruik van de elektriciteit tijdens foren;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri
Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert,
Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle,
Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
12 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stania Van
Loo, Femke D'Hondt, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle
Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes)
Het retributiereglement voor het ter beschikking stellen van elektriciteit, vastgesteld op 22
september 2005, wordt opgeheven vanaf l januari 2016 en van dan af als volgt vastgesteld:

Artikel

1

Er worden elektriciteitskasten tegen betaling ter beschikking gesteld op openbare plaatsen op het
grondgebied van de stad ten behoeve van foorkramers, marktkramers, verenigingen e.a.
evenementenorganisaties. De retributie is ten laste van de foorkramer, marktkramer of de
vereniging die een standplaats op de openbare weg inneemt en een elektriciteitsafname heeft

aangevraagd.

Artikel 2
De retributie geldt per aansluitpunt per markt, per aansluitpunt per evenement per dag of per
attractie per aansluitpunt per duur van de kermis en wordt als volgt vastgesteld:

A.

Markten

Stroomsterkte A(m père)

16A

Retributie
€ 2,50

32A
64A

€ 5.00
€ 7,50

B.

Evenementen en foren

Stroomsterkte

164
32A
64A

A( m père)

Retributie

€25
€50
€ 100

Organisatoren van kerstevenementen en de volgende handelsverenigingen worden voor wat betreft
de sfeerverlichting dewelke zij aanbrengen van 15 november tot en met 6 januari van de retributie
vrijgesteld: Verenigde handelaars Ninove vzw en Rechteroever vzw.

Artikel 3
De kandidaat-energiegebruiker richt de aanvraag:
- voor markten aan de gemeentelijke afgevaardigde van de markt die een beslissing neemt
- minstens 6 weken voor het betrokken evenement aan het college van burgemeester en
schepenen
- voor foren aan de technische dienst.

Artikel 4
De retributie voor het gebruik van elektriciteit is door de aanvrager betaalbaar in handen van de
financieel beheerder of een door hem gedelegeerde ambtenaar en is:
- voor markten onmiddellijk eisbaar
- voor de evenementen vooraf betaalbaar, d.w.z. voordat aan de vereniging of organisatie
toegang verleend wordt tot de elektriciteitskast en binnen de 10 kalenderdagen na het
overmaken door de gemeente aan de vereniging of organisatie van de toestemming van
het college van burgemeester en schepenen
- voor de foren betaalbaar 14 dagen voor het aanvangen van de kermis.

Artikel 5
De aanvraag vervalt bij gebrek aan:

-

tijdige betaling
een positief keuringsverslag voor de te gebruiken installatie(s) dat ten laatste dient
voorgelegd te worden op het ogenblik van de aansluiting aan de elektriciteitskast.

Artikel 6
De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij
betwiste gevallen en volgens de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor nietbetwiste, opeisbare gevallen.

Artikel 7
Conform artikel 253, S1, 30 van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de
provi nciegouverneur worden verzonden.
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