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Afwezig

OPENBARE ZITTING

Retributiereglement tijdelijk gebruik openbaar domein - goedkeuring

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet van L5 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van L4 december 2000 en aangepast in de zittingen van 8

november 2OO7,25 augustus 2005, 16 november 2006,20 december 2OO7,2 oktober 2008 en 15

december 2011 houdende de heffing van een retributie voor het tijdelijk gebruik van het

openbaar domein;

Overwegende dat de gemeente en haar burgers quasivoortdurend worden geconfronteerd met

de privatieve inname van de openbare weg, wat een onredelijke impact heeft op de

beschikbaarheid van de openbare weg en een hindernis kan vormen voor de algemene mobiliteit

en derhalve beperkt dient te worden;

Gelet op de ambitie van en de verplichting voor het gemeentebestuur om deze hinder te

beperken zowel in oppervlakte als in duurtijd.

Stemming

Alain Pardaen, Guido Van den Berghe, Herman De Wulf,

Leentje Grillaert, Herman Strobbe, Katharine Claus,

Annelien Van Der Gucht, André D'Hauwe, Bram De Winne,

voor: 24



tegen: 0

onthouding: 1-

Christophe Lostrie, Dietbrand Van Durme, Hilde De Graeve,

Jan Tondeleir, Jean-Paul De Corte, Marc Van Durme, Marie-

Rose Van de Wiele, Nico Soetaert, Niko Piscador, Piet Van de Gracht,

Píet Van Heddeghem, Robbe De Wilde, Tony Oyen, Walter Govaert,

Winnie Meeus

Wouter Bracke

BESLUIT:

Art i". Er wordt een retributie gevestigd die verschuldigd is voor het tijdelijk gebruik van het openbaar

domein.

Het reserveren van parkeerplaatsen voor werfuoertuigen i.f.v. occasionele gebeurtenissen wordt

aanzien als een inname van het openbaar domein. Het reserveren van parkeerplaatsen binnen de

blauwe en betalende zone wordt beperkt tot maximaal 2.

Art 2. De retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt.

Zijn van deze retributie vrijgesteld :

o herstellings- en onderhoudswerken aan geklasseerde gebouwen en monumenten,

waarvan de uitvoering van de restauratie afhankelijk is van het Hoger Bestuurvoor

Monumentenzorg;

o de werken aan gebouwen toebehorend aan instellingen die ingevolge bijzondere wetten

vrijgesteld zijn van alle gemeentelijke belastingen;

o wanneer gebruik gemaakt wordt van een beveiligde doorloopstelling zonder hinder voor

de voetgangers (minimale doorgang van L,20 m) of andere weggebruikers.

o lnnames met beperkte oppervlakte (kleiner dan 1 m2) en beperkt in tijd (korter dan 30

min).

o lnnames voor markten (o.b.v. het gemeenteraadsbesluit dd. t9/L2/2OL3:

"marktrechten")

o lnnames voor ambulante handel buiten de markten (o.b.v. het gemeenteraadsbesluit dd

08/LL/2OO1,: "ingebruikname van het openbaar domein voor ambulante handel")

o Het opstellen van terrassen op openbaar domein (o.b.v. het gemeenteraadsbesluit dd.

22/06/2OL7: "belastingreglement voor innames van het openbaar domein voor

terrassen)

o lnnames voor evenementen ter bevordering van de sociale levenssfeer.

Art 3. De machtiging en iedere eventuele aanvraag tot wijziging daarvan dient te worden

aangevraagd aan de Burgemeester. Zij dient te vermelden: de reden van de inname, de duur van de

inneming van het domein en de nodige oppervlakte aangeduid op een situatieschets. De aanvraag

dient ten laatste L0 dagen voor aanvang van de inname van het openbaar domein te worden

ingediend.

Art 4.



$1. Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 0,30 euro per dag en per m2 ingenomen

oppervlakte van het openbaar domein, te betalen voor aanvang van de vergunning. De minimum

aanslag bedraagt evenwel 25,00 euro.

$2. Deze vergunning wordt afgeleverd voor een termijn van maximum 2 maanden. lndien een

verlening nodig is moet de vergunning opnieuw aangevraagd worden zodat de situatie

tweemaandelijks kan geëvalueerd worden.

Bovendien dient iedere vraag om verlenging van machtiging, op straf van verval, minstens acht dagen

voor het verstrijken van de termijn aangevraagd te worden. Als de vergunning niet tijdig wordt

aangevraagd (10 dagen voor de start van de werken en 8 dagen voor een verlenging) zal dit een

weigering inhouden.

Voor elke verlenging na voormelde termijn van 2 maanden wordt het bedrag van de retributie

verhoogd tot 0,40 euro per dag en per m2 ingenomen oppervlakte en met een mínimum van 50,00

euro.

53. Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volle dag en een begonnen vierkante meter

wordt beschouwd als een volledige vierkante meter.

$4. Voor bouwverlof kan geen onderbreking van de vergunning worden toegestaan, tenzij het

voorwerp dat het openbaar inneemt, wordt verwijderd.

55. Wanneer een straat volledig afgesloten wordt voor doorgaan verkeer zal een tarief van 40 euro

per gestarte schijf van 2 uur aangerekend worden.

De volledige afsluiting van een straat in het kernwinkelgebied, zoals bepaald in het

gemeenteraadsbesluit betreffende de detailhandelsvisie die van kracht is op het ogenblik van de

afgifte van de vergunning, kan enkel op zondag en maandag.

Art 5.

51. lndien de aanvrager van de inname openbaar domein niet beschikt over eigen borden of nadars

kunnen deze gehuurd worden aan volgende tarieven:

o bord: 5,00 euro/bord en per dag;

o nadar: 10,00 euro/nadar en per dag;

52. Deze mogen ten vroegste 3 werkdagen voor de aanvang van de vergunning afgehaald worden in

de gemeentelijke loods, Peperstraat 3, Wetteren.

53. lndien de borden niet binnen een termijn van 14 kalenderdagen na het vervallen van de

vergunning worden teruggebracht wordt ervan uitgegaan dat de aanvrager akkoord gaat met de

aankoop van het bord en zal een aankoopvergoeding van 100,00 euro per bord aangerekend

worden.

Art 6. Bij innamen van het openbaar domein of afsluiten van de straat zonder vergunning, zal de

retributie zoals bepaald in dit reglement verdubbeld worden.

Art 7. Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om de afgeleverde vergunning

zonder enige recht op schadevergoeding ten aanzien van de aanvrager in te trekken.

Art 8. Het intrekken van de vergunning door gemacht¡gde wegens een fout van de betrokkene of het

afzien van deze laatste van het genot van de gegeven machtiging, brengt voor de belastingplichtige

geen enkel recht mee van vrijstelling van betaling van de vergunning of terugbetaling van de reeds

betaalde sommen.



Art 9. Bij gebreke van betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden via

dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.

Art 10. Het college is gemachtigd om in uitzonderlijke gevallen en mits grondige motivatie van de

aanvrager uitzonderingen op dit reglement toe te staan.

Art LL. Het gemeenteraadsbesluit van 1-4 december 2000 houdende een retributie voor het tijdelijk
gebruik van openbaar domein en de daarbij horende wijzigingen van 8 november 20001, 25 augustus

2005, 16 november 2006,20 december 2007,2 oktober 2008 en L5 december2OL1- worden

opgeheven op datum van dit besluit.

Art 12. Deze verordening wordt onverwijld overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

Namens de gemeenteraad,

de secretaris, de wnd.voorzitter

T. Van West Oyen

Voor eensluidend afschrift,

burgemeester,

T. Van West A. Pardaen


