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12. Retributie op de inname van openbaar domein aanslagjaar 2021 – goedkeuring
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het gemeentelijk reglement houdende inname openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad
van 25 juni 2015;
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40, 41, 286, 288;
Feiten, context en argumentatie
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 verkoopkramen die de
gemeentelijke foorkasten gebruiken en diegenen die deze niet gebruiken;
Gelet op het proces-verbaal de commodo et incommodo waaruit blijkt dat geen bezwaren werden
ingediend;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Met ingang van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 zal een plaatsrecht
a. Van € 2.500 per jaar geëist worden voor elke frituurinrichting op het openbaar domein geplaatst met
een doorlopende vergunning;
b. Van € 30 per standbeurt geëist worden voor elk verkoopkraam 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 per standbeurt geëist worden voor elk verkoopkraam 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/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.
Wanneer vastgesteld wordt dat de inname openbaar domein werd ingenomen zonder voorafgaande
vergunning, wordt dit bestraft met een administratieve sanctie, zoals voorzien in de zonale
politieverordening.
Art. 2. - De betaling van de verschuldigde retributie geschiedt aan de financieel beheerder als volgt:
a. Op 1 januari € 1.250 en op 1 juli € 1.250 voor de frituren;
b. En c. per kwartaal voor de kramen;
d. Telkens bij beëindiging van de inname voor werfcontainers/keten/kranen/afsluitingen.
Art. 3. - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
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