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STAD NINOVE
UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING
VAN OI MAART 2OI2

Aanwezig'.

Michel CASTEUR, burgemeester-voorzitter;

Freddy VAN EECKHOUT, Marc NACHTERGAELE, mevr. Tania DE JONGE, Rudy CORIJN, Henri
EVENEPOEL, mevr. Veerle COSYNS, mevr. Rita HELLINCKX, schepenen;
Antoine CALLEBAUT, mevr. Georgette DE KEGEL, Alfons SCHORREEL, Wilty DE GROOTE, mevr.
Jannick VIOLON, Marc TORREKENS, Guy D'HAESELEER, Ivan VONCK, Werner SOMERS, Dirk
SOUFFRIAU, Octaaf VAN ONGEVAL, Dirk VAN OPDENBOSCH, mevr. Rita BOCKSTAEL, mevr. Corinne
VANBELLE, Hans VAN DER hAEGEN, mevr. Katie COPPENS, Wouter VANDE WINKEL, Pascal
SCHIETECAT, mevr. Arlette DIERICKX, Dirk VANDERPOORTEN, Luc D'hERDE, gemeenteraadsleden;

Arnold BLOCKERIJE, secretaris.

13.

RETRIBUTIE OP HET INNEMEN VAN DE OPENBARI, \üEG VOOR HET
PLAATSEN VAN TAFBLS, STOELEN, BANKEN (TERRASSEN) EN KOOPWARBN AANPASSING.

DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid titel
externe audit;

VIII -

Bestuurlijk toezicht en

Gelet op de gemeenteraadsbeslissin g van 4 maart 2010 houdende aanpassingen aan de retributie op het
innemen van de openbare weg voor het plaatsen van tafels, stoelen, banken (terrassen) en koopwaren;
Gelet op de verordening op het gebruik van de openbare weg door opstelling van terrassen, koopwaren,
drank- en eetautomaten en reclameborden, goedgekeurd bij raadsbesluitvan 4 maart 2010;
Overwegende dat door de invoering van het rookverbod 660/o van de horecazaken hun omzet met meer
dan de helft zien dalen;

Overwegende dat de horecazaken ter compensatie verkiezen hun terras, indien ze niet beschikken over
een rokersruimte, de hele winter open te houden;

Overwegende dat de afgelopen maanden voor vele cafébazen een fìnanciële beproeving waren door de

stijging van de huurprijzen, de kosten aan de brouwerij, de energieleverancier en de aankoop van
verwarmingstoeste llen;

Overwegende dat het passend is in de gegeven omstandigheden de vereiste machtiging om tafels,
stoelen, banken (terrassen) te plaatsen op de openbare weg gratis af te leveren waardoor het nodig is de alinea
m.b.t. "4. Terrassen" in artikel 2 te laten vervallen;
Overwegende dat om deze reden de zinsnede "tafels, stoelen, banken (terrassen)" in artikel
6 vervalt;

I

en artikel

Overwegende dat tijdens het kalenderjaar

20ll

voor de koopwaren nooit een gelegenheidstoelating

aangevraagd werd;

Overwegende dat het overbodig

is voor de gelegenheidstoelatingen in artikel 2.1 de retributie

te

behouden waardoor de gelegenheidstoelatingen geschrapt worden uit het retributiereglement;

BESLUIT, met 25 ja-stemmen en 4 nee-stemmen

Met ingang van 1 maart 2012 wordt het retributiereglement op het innemen van de openbare weg voor het
plaatsen van tafels, stoelen, banken (terassen) en koopwaren opgeheven en als volgt vastgesteld:

Titel: Retributie op het innemen van de openbare weg voor het plaatsen van koopwaren.

Artikel I
Er wordt ten voordele van de gemeente een retributie geheven ten laste van de personen aan wie het college van
burgemeester en schepenen de vereiste machtiging heeft verleend om koopwaren te plaatsen op de openbare weg
en het plaatsen van reclameborden op het openbaar domein.

Artikel2
De retributie bedraagt
a) koopwaren

-

binnen het "Centrum" van Ninove, gevormd door de volgende straten: Oudstrijdersplaats, Beverstraat,
Biezenstraat, Stationsstraat (gedeelte tussen Biezenstraat en kruispunt Dreefstraat), Lavendelstraat,
Geraardsbergsestraat (tot aan het kruispunt Savooistraat en de Vuurkruisersstraat), Hendrik Vangassenstraat,
Savooistraat, Vuurkruisersstraat, Burchtstraat, Moeremansplaats, Paul De Monþlein, Burchtdam, Denderkaai,
Hemmerijckxplein, Vaartweg, Onderwijslaan, Bevrijdingslaan, Centrumlaan (tot rotonde),
Kaardeloodstraat, Langemuntstraat, Graanmarkt, Marktstraat:

dr. F.

l) toelatingen geldig voor
2) toelatingen geldig voor
3) toelatingen geldig voor
4) toelatingen geldig voor

één maand: 3,75 eurolm2

drie maanden: 7,50 euro/m2
zes maanden 12,50 euro/m2
twaalf maanden: 20 euro/m2

- buiten het"Centrum" van Ninove en in de deelgemeenten
I ) toelatingen
2) toelatingen
3) toelatingen
4) toelatingen

geldig
geldig
geldig
geldig

voor
voor
voor
voor

één maand:

2 ewolm2

drie maanden:4 euro/m2
zes maanden: 6,50 euro/m2

twaalf maanden: 12,50 euro/m2

b) drank- en eetautomaten: 50 euro per automaat voor l2 maanden
c) reclameborden : 20 euro/m2 voor 12 maanden

Aftikel3
Zijn van de betaling valr voormelde retributie vrijgesteld:
a) de uitstallingen bij openbare verkopingen door publiekrechterlijke personen,
b) de organisaties en hun aangesloten leden tijdens wijkfeesten en branderijen die erkend en georganiseerd zijn
met medewerking van het stadsbestuur.

De hiervoor geciteerde vrijstellingen doen geen afbreuk aan de heffing van eventuele andere retributies of
belastingen voorzien

bij andere verordeningen.

Artikel4
Voor de berekening van de retributie is de oppervlakte, welke dient in aanmerking genomen te worden, die van
de rechthoek welke fictief rond het voorwerp of de groep voorwerpen, die het openbaar domein bezetten, kan
getrokken worden. Breuken van vierkante meter worden afgerond tot de hogere vierkante meter.

¡
Artikel5
De retributie is verschuldigd zodra het belastbaar feit zich voordoet. Zij is betaalbaar in handen van de financieel
beheerder ofvan zijn afgevaardigde. Een terugbetaling ofeen gedeeltelijke terugbetaling van de retributie wordt
onder geen enkel beding toegestaan.

Artikel6

I maand vooraf bij het gemeentebestuur zijnlhaar aanvraag om
op de openbare weg in te dienen door middel van het

Iedere belastbare persoon is verplicht tenminste

koopwaren

en

reclameborden

te

plaatsen

aanvraagformulier waarvan het model door het college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld.

Artikel

T

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

ArtikelS
Dit besluit zal worden toegezonden aan de gouvemeur van de provincie

Gedaan in zitting, datum als ten hoofde.
De secretaris,

De burgemeester,
get. M. CASTEUR

get. A. BLOCKERIJE

Voor eensluidend afschrift,
Ninove, 12-3-2012

P

ENDAELE,
bare werken.

