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2021/GR/040 - Algemeen gemeentelijk retributiereglement - rubrieken standgeld vrijdagmarkt en
vergoeding elektriciteitsafname kermisexploitanten i.k.v. corona: goedkeuring afwijking.

De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Ten gevolge de uitbraak van de pandemie COVID-19 en de daaropvolgende genomen maatregelen
konden in 2020 heel wat evenementen niet doorgaan, zo ook werden de wekelijkse markten
gedurende enkele weken opgeschort en konden heel wat (gemeentelijke) kermissen niet door gaan.
Ter ondersteuning van deze getroffen sectoren (markt- en foorkramers) wordt aan de gemeenteraad
voorgesteld omwille van uitzonderlijke omstandigheden bepaalde gemeentelijke retributies in 2021
niet te gaan innen:
1) Gebruik elektriciteitskasten voor manifestaties van korte duur voor kermissen
In het algemeen gemeentelijke retributiereglement is opgenomen dat voor het gebruik van de
gemeentelijke aansluitingskasten voor manifestaties van korte duur een forfaitaire vergoeding wordt
aangerekend. Deze vergoeding is afhankelijk van de soort aansluiting (15 of 30 euro per dag)
Er wordt voorgesteld om vanaf heden tot 31 december 2021 voor de in de politieverordening-bijlage 5
(huishoudelijk reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen - art 1)
opgenomen openbare kermissen geen gebruikskosten voor het gebruik van de elektriciteitskasten aan
te rekenen aan de standplaatshouders . Dit gaat dus om de manifestaties ingericht of voorafgaand
toegelaten door de gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van
kermisattracties of van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen,
samen te brengen. Deze activiteiten worden beschouwd als elke verkoop, te koop aanbieding of
uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating
van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.

2) Stand- en plaatsgelden markt Vichte
In het algemeen gemeentelijk retributiereglement is opgenomen dat er stand- en plaatsgelden door de
gemeente worden aangerekend voor de kramen en uitstallingen op de marktplaats Vichte. Deze
retributie wordt bepaald door de lengte van het kraam of uitstalling. Deze retributie geldt zowel voor de
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gewoonlijke standhouders (min 6 euro per dag per kraam/uitstalling) als voor de toevallige
standwerker (7 euro per marktdag).
Er wordt voorgesteld, ter ondersteuning van de marktkramers (zowel gewoonlijke als toevallige
standhouders) op de markt Vichte vanaf heden tot 31 december 2021 geen retributie aan te rekenen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementalre bepalingen

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen

De beslissing van de gemeenteraad van 9 november 2010 betreffende het algemeen gemeentelijk
retributiereglement aangaande het gebruik van de elektriciteitskasten voor manifestaties van korte
duur;
De beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2004 betreffende het algemeen gemeentelijk
retributiereglement aangaande de stand- en plaatsgelden markt Vichte;
De beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2018 betreffende de goedkeuring wijzigingen
algemene politieverordening bijlage 4: 'huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante
activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein' en bijlage 5 'huishoudelijk reglement
met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen'.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Art.1: Er wordt vanaf heden tot het eind van 2021 geen vergoeding meer aangerekend voor het

gebruik van gemeentelijke elektriciteitskasten voor manifestaties van korte duur aan de
standplaatshouders van de door de gemeente Anzegem ingerichte of op voorafgaand toegelaten
openbare kermissen, zoals vermeld in de politieverordening bijlage 5 (huishoudelijk reglement met
betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen - art 1 );
Art.2: Er worden vanaf heden tot het eind van 2021 geen stand- en plaatsgelden meer aangerekend
voor de markt in Vichte en dit zowel voor de gewoonlijke als de toevallige standplaatshouders. Deze
beslissing zal worden overgemaakt via gemeentelijk schrijven aan de vaste standplaatshouders en
aan de marktleider (voor de toevallige stand plaatshouders);
Art.3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de bevoegde gemeentelijke diensten;
Art.4: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet

over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Art.5: De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit reglement op de hoogte

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
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