Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad
Openbare zitting 19 december 2013
Aanwezig:
Franky De Jonghe, voorzitter;
Luc Vanparys, burgemeester;
Jan de Keyser, eerste schepen;
Christine Beke, Els Roelof, Katrien Talloen, Luc Vande Caveye, Sebastian Vande Ginste, schepenen;
Patrick De Groote, Eric Denys, Katrien De Pestel - Wydhooge, Miguel Chevalier, Dieter Van Parys,
Martin Vanhollebeke, Geert Vercruyce, Delphine Roels, Geert Pyfferoen, Dirk Desmet,
Chantal Van Acker - Rogiers, Ann Vander Bauwede, Marc Trancez, Lieselot Rammelaere,
Tom Landschoot, Liliane De Baene, Leen Gernaey, Leonard Deknock, Stefaan Bollaert,
gemeenteraadsleden;
Jan Compernol, gemeentesecretaris;
Herman Himpens, OCMW-voorzitter - schepen

Vestigen gemeentelijke retributie op het gebruik van het openbaar domein voor kermisactiviteiten op
de openbare kermissen en voor circussen.
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 173, Grondwet;
Gelet op artikel 42,§3, Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43,§2,15°, Gemeentedecreet;
Overwegende dat niet alle kermissen van een gelijke publieke belangstelling genieten, hetgeen zijn
oorzaak vindt in verschillende factoren, zoals bevolkingsdichtheid en uitgestrektheid van de wijken,
ligging t.o.v. het centrum, enz.;
Overwegende dat het billijk is de tarieven te bepalen, rekening houdend met de grootte van de
deelgemeente of de wijk waar de kermis wordt ingericht;
Overwegende dat het eveneens aangewezen is een retributie vast te stellen voor het toelaten van
circusvoorstellingen op de gemeente zodat de gemeente een symbolische vergoeding krijgt voor het
ter beschikking stellen van het openbaar domein;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Art. 01 – Met ingang van 1 januari 2014 wordt er een gemeentelijke retributie gevestigd die verschuldigd
is voor:
- het gebruik van het openbaar domein door kermiskramen en foorinrichtingen ter gelegenheid van de
openbare kermissen;
- het gebruik van het openbaar domein door circussen.
Art. 02 – De retributie is verschuldigd door de uitbater van het kermiskraam, de foorinrichting of het
circus.

Art. 03 - Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:
a) inzake de openbare kermissen:
- autoscooter: 200 euro
- rupsmolen: 200 euro
- lunapark: 100 euro
- kinderbuggy’s: 100 euro
- kindermolen: 75 euro
- schietkraam: 30 euro
- visspel: 30 euro
- pottenspel: 30 euro
- frituur: 30 euro
- oliebollenkraam: 30 euro
- suikerspin: 7,50 euro
b) inzake de circusvoorstellingen:
per dag van optreden: 50 euro
Art. 04 - Het bedrag van de in artikel 3 a) vastgestelde retributies wordt gedeeld door 2 voor de kermis
te Ruddervoorde en door 4 voor de kermissen te Waardamme, Hertsberge en Moerbrugge.
Art. 05 – Voor de tweede kermis in de loop van het jaar wordt het bedrag van de in de artikelen 3 a) en
4 vastgestelde retributies gedeeld door 2.
Art. 06 - Indien andere dan in artikel 3 a) vermelde attracties worden aangeboden, beslist het College
van Burgemeester en Schepenen over het bedrag van de retributie.
Art. 07 - De standhouder die een contract met de gemeente heeft, is verplicht om effectief op de
kermis aanwezig te zijn of moet voor een vervanger zorgen met een gelijkaardige attractie. Indien de
vervangende attractie afwijkt van de attractie van de normale standhouder moet de vervanger
daarvoor de schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen bekomen.
De standhouder die niet met zijn attractie op de kermis kan aanwezig zijn en geen vervangende
attractie kan aanbieden, moet dit uiterlijk 14 dagen voor de eerste kermisdag melden. In dit geval blijft
hij niettemin verplicht om de voorziene retributie te betalen.
Het staat de gemeente vrij om in de gevallen dat de standhouder geen vervangende attractie heeft
voorzien zelf een vervangende kermisattractie te contacteren en de voorziene retributie aan de
gelegenheidsstandhouder aan te rekenen.
Art. 08 – Circussen betalen naast de retributie ook een waarborg van 250 euro.
Art. 09 - De retributie en de waarborg worden contant betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs
of door overschrijving, en dit voor de ingebruikneming van het openbaar domein.
Art. 10 - Het College van Burgemeester en Schepenen stelt het plan vast van de standplaatsen die elke
foorreiziger moet innemen.
Art. 11 - Al wie een standplaats wenst, moet zijn aanvraag indienen vóór 1 februari van het jaar van de
kermis, tenzij bij contract een standplaats werd toegewezen voor meerdere jaren.

Art. 12 – Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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