UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 20 NOVEMBER 2014
Provincie
West-Vlaanderen

Aanwezig :

Sofie Beernaert, voorzitter
Ward Vergote, burgemeester;
Edouard Gillis, Pol Verhelle, Mia Wyffels, Geert Vanthuyne
Daisy Decoene, Bart De Koning, schepenen;
Rita Leenknecht, Sigrid Verhaeghe, Hendrik Bekaert,
Jürgen Deceuninck, Sherley Beernaert,
Noël Verbrugghe, Andries Sioen, Johan Paret, Nessim Ben Driss,
Marnik Vanackere, Nicolas Verlinde, Goedele Vandenbussche,
Marleen Uyttenhove, raadsleden;

Gemeente
MOORSLEDE
Kristof Vander Stichele, gemeentesecretaris.
__________________________________________________________________________________________
13. Retributie op de inname van openbaar domein aanslagjaar 2015 - goedkeuring.
De Raad,
Overwegende dat door de inname van openbaar domein er enige hinder kan ontstaan;
Overwegende dat het wenselijk is voor een vaste standplaats van frituren, viskramen
werfketen/kranen/containers een afzonderlijk plaatsrecht te bepalen;
Overwegende dat het billijk lijkt om een onderscheid te maken in prijs tussen verkoopskramen die de
gemeentelijke foorkasten gebruiken en diegenen die deze niet gebruiken;
Gelet op het reglement houdende inname openbaar domein;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42 §3, 186, 187 en 253 §1, 3°;
Gelet op de omzendbrief BB-2011/1 en BB 2013/4;
Gelet op het proces-verbaal de commodo et incommodo waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

BESLUIT : éénparig
Art. 1. - Met ingang van 01.01.2015 tot 31.12.2015 zal een plaatsrecht
a) van 2500 EUR per jaar geëist worden voor elke frituurinrichting op het openbaar domein geplaatst
met een doorlopende vergunning;
b) van 30 EUR per standbeurt geëist worden voor elk verkoopskraam op het openbaar domein
geplaatst in de gemeente Moorslede en niet verbonden aan een manifestatie, die gebruik maakt
van de gemeentelijke foorkasten voor de levering elektriciteit;
c) van 20 EUR per standbeurt geëist worden voor elk verkoopskraam op het openbaar domein
geplaatst in de gemeente Moorslede en niet verbonden aan een manifestatie, die geen gebruik
maakt van de gemeentelijke foorkasten voor de levering elektriciteit;
d) van 2 EUR/m² per week geëist worden voor werfcontainers/keten/kranen/afsluitingen op het
openbaar domein geplaatst, en dit vanaf de 2de week, deze retributie is niet van toepassing voor
een inname in opdracht van een publiek rechterlijk rechtspersoon;

e) wanneer vastgesteld wordt dat de inname openbaar domein werd ingenomen zonder
voorafgaande vergunning, worden bovenstaande retributies verhoogd met 300 %. Wanneer geen
retributie verschuldigd is, wordt een forfaitair bedrag van 50 euro aangerekend.
Art. 2. - De betaling van de verschuldigde retributie geschiedt aan de gemeenteontvanger op voorhand als
volgt :
a) op 01 januari 1250 EUR en op 01 juli 1250 EUR voor de frituren
b) en c) per kwartaal voor de kramen.
c) telkens bij beëindiging van de inname voor werfcontainers/keten/kranen/afsluitingen.
d) bij vaststelling overtreding
Art. 3. - De inrichtingen, andere dan bedoeld in art 1 b) en c) kunnen aan het elektriciteitsnet aangesloten
worden dmv de gemeentelijke foorkasten. De kost van het verbruik wordt vastgesteld door het college
van Burgemeester en Schepenen.
Art. 4. - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
De Gemeentesecretaris,
get. K. Vander Stichele.

De Voorzitter,
get. S. Beernaert.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT.

De Gemeentesecretaris,

De Voorzitter,

