Stad Ninove
uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad

.

Openbare vergadering

van 16 december 2015
Di

rk

Va

nderpoorten, voorzitter gemeenteraad

;

Tania De Jonge, burgemeester;
Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul Dè 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

L7.

Gemeentebelastingen - retributie op het innemen van een standplaats tijdens de
wekelijkse markten - opheffing - retributie op het innemen van een standplaats
tijdens openbare markten, inclusief de dinsdagmarkt - invoering

De raad
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 decembe r 2Ot3 houdende vaststelling van de
retributie op het innemen van een standplaats tijdens de wekelijkse markten;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 juni 2015 houdende
goedkeuring van het principe tot het gebruik van verplicht vooraf bij de dienst financiën aan te
kopen marktkaarten voor het innemen van een standplaats op ri"sico tijdens de wekelijkse
markten;
Gelet op de besprekingen binnen de marktcommissie, waarbij de marktkramers aandringen op een
vermindering van de tarieven, gezien de moeilijke economische toestand, om een eventueel slecht
kwartaal te nuanceren;
Overwegende dat aan deze pressante vraag kan worden tegemoet gekomen in die zin dat abonnee
zijn, kan worden beloond en dat een jaarlijkse betaling extra wordt beloond omdat deze manier
van werken veel minder werklast voor de dienst (incl. kosten voor versturen facturen t
herinneringsbrieven, aangetekende brieven, enz.) met zich meebrengt;
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)
6 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den
Driessche, Veerle Vanderpoorten)
6 onthoudingen (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Stania Van Loo, Femke D'Hondt, Gerd Rassaerts,
Levi Verberckmoes)

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2OL3 houdende aanpassing van de retributie op het
innemen van een standplaats tijdens de wekelijkse markten wordt op 31 december 2015
opgeheven. Hiernavolgend retributiereglement op het innemen van een standplaats tijdens

openbare markten, inclusief de dinsdagmarkt, wordt met ingang van 1 januari 2016 vastgesteld als
volgt:

Artikel

1

'Er is voor het innemen'van een standplaats op openbare markten, inclusief de dinsdagmarkt, door
de marktkramer volgende retributie verschuldigd:
Abonnementen:
Wanneer de marktkramer opteert voor een éénmalige jaarlijkse betaling: € 0,60 per m2.
Wanneer de marktkramer opteert voor driemaandelijkse betalingen: € 0,70 per m2.

Standplaatsen op risico:

€ 1,50 per m2, met dien verstande dat voor de vereffening van deze retributie de marktkramer op
risico verplicht vooraf bij de financìële dienst aan de kopen marktkaarten dient aan te kopen.
Marktkaarten (1 eenheid

= 1 m2):

l0eenheden=€15,00
30eenheden=€45,00
50eenheden=€75,00
Artikel 2
De belastbare oppervlakte wordt uitgedrukt in m2. Er wordt niet gewerkt met aan- of afrondingen
van de retributie wanneer men te maken krijgt met een deel van één m2. Er dient te worden
afgerond naar de hogere mz

Aftikel 3
Alle standplaatsen toegekend aan abonnees kunnen voor een termijn van één jaar toegewezen
worden tegen betaling van de retributie vastgesteld in aftikel 1.
De abonnementsgelden zijn vooraf te betalen in handen van de financieel beheerder
(driemaandelijks of jaarlijks).

Artikel 4
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

5

Conform artikel 253, 91, 3o van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de
provi nciegouverneur worden verzonden ;

voorzitter gemeenteraad
Dirk Vanderpoorten
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23 december
De gedelegee

ãf,

NS

ns

