¡b

KAMPENHOUT
knap landelijk

GEMEENTERAAD

Uittreksel uit de notulen van de openbare vergadering van 2l februar¡ 2019

Aanwezig:

Kris Leaerts, burgemeester
Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Hilaire Vanhove, Greet Willems, schepenen
Rudi Van lngelgom, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Stefan Vandevenne, Rudy Peeters, Margo
Verbist, Bart Crommelinck, Danielle Van Meldert, Leen Michiels, Cedric Hoste, Nils Stuyckens,
Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke, gemeenteraadsleden
Terry Horckmans, wnd. algemeen directeur

Verontschuldigd: EdithGrauwels,schepen
Marleen Van de Wiele, Laura Nevens, gemeenteraadsleden

RctributÍereglement gebruÍk van elektriciteitskast door standhouders op de kcrmisscn
Aanleiding
Aanpassing van het bestaande reglement.

Beoordeling
Op 14 november 2018 vond een overleg plaats tussen Hilaire Vanhove, Edith Grauwels, Catherine Bronckaers (dienst
kermissen) en Claus Philippe (contactpersoon kermisuitbaters). Uit dit overleg kwam het voorstel aanpassingen door
te voeren in het desbetreffende reglement.
Aangezien het gemeentebestuur elektriciteitskasten ter beschikking stelt aan de standplaatshouders zodat zij hun
attractie/kraam kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Het ter beschikking stellen van deze elektriciteitskasten
betekent een extra kost voor het gemeentebestuur.
Met deze retributie wil het gemeentebestuur de extra kost voor het ter beschikking stellen van de elektriciteitskast
doorrekenen evenals het elektriciteitsverbruik van de effectieve gebruikers zonder daarbij een meerwaarde of winst

te realiseren.
Sommlge kermiskramen kunnen niet aansluiten op het elektriciteitsnet en dienen daarom met een eigen dieselgroep
te werken, waarvoor ook een büdrage gevraagd wordt.
Met (een deel van) deze bijdrage kunnen extra activiteiten gefìnancierd worden {bv. vuurwerk, ballonnenclown, ... )
Budget

I
Juridlsche context
Grondwet, meer bepaald art¡kel 173.
Decreet over het lokaal bestuur d.d.27-t2-2017, meer bepaald artikel 40 5 3.
Besl
CBS

itvormlngsproces
d.d. 10-01-2019: Retributiereglement gebruik van elektriciteitskast door standhouders op de kermíssen.
u

Eerdere beslissingen
Besluit van de gemeenteraad d.d. ù6-OL-20L4 betreffende het gebruik van elektriciteitskast door standplaatshouders
op de kermissen geldig tot 3L-L2-2O19.

Stemming
Met 14 stemmen voor (Kris Leaerts, Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Hilaire Vanhove, Greet Willems, Marleen
Fannes, Gonda Smetsers, Rudy Peeters, Margo VerbisÇ Bart Crommelinck, Danielle Van Meldert, Leen Michiels, Cedric
Hoste, N¡ls Stuyckens), 4 onthoudingen (Rudi Van lngelgom, Stefan Vandevenne, Machteld Soetemans, Wim
Vanhaverbeke)

Beslissing

Artikel 1: De retributie omvat het gebruik van de elektriciteitskast, het verbruik en de financiering van extra
activiteiten (bijvoorbeeld vuurwerk, clown ...).
De retributie wordt forfaitair vastgesteld en is verschuldigd door de uitbater van de attractie :
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Retrlbut¡egroep 1: Voor kermissen dle plaatsvinden in lbmpenhout (centrum - grote kermlssenf
- Retributie a: 120 euro voor de grote attracties (63 A) per kermis
- Retributie b: 80 euro voor de kle¡ne attracties (32 A) per kermis
- Retr¡butie c: Voor de uitbaters die noodgedwongen met hun eigen dieselgroep moeten werken betalen 100 euro.
Retributiegroep 2: Voor de overige kleinere kermissen (Berg, Relst, Buken, Nederokkeneel):
Retributie a: 60 euro voor de grote attract¡es (63 A) per kermis
Retributie b: 30 euro voor de kleine attracties (32 A) per kermis
Retribut¡e c: Voor de uitbaters die noodgedwongen met hun eigen dieselgroep moeten werken betalen 50 euro.

-

Artikel 2: De retribut¡e wordt gefactureerd en moet betaald worden binnen de vooropgestelde termijn die staat
vermeld op de factuur.
Artikel 3: Aanmaningskosten (voor facturen) voor aangetekende zendingen z'tjn ten laste van de debiteur. De port- en
administratiekost die wordt doorgerekend bedraagt 20 euro.
Artikel 4: De gemeenteraad geeft delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om de retributie voor de
volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 200 euro.
Artikel 5: Het besluit van de gemeenteraad van 16 januari 2014 betreffende de retributie gebruik van elektriciteitskast
door standplaatshouders op de kermissen wordt opgeheven op heden. Dit beslu¡t treedt in werking vanaf heden en is
geldig tot en met 31 december 2026.
Artikel 6: Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt'
Opvolging en communicatle
Gerry Croon en Catherine Bronckaers volgen dit verder op. Patr¡cia Ral zal dit overmaken aan de toezichthoudende
overheid.

Namens de gemeenteraad van Kampenhout,

Terry Horckmans
wnd. algemeen directeur

Kris Leaerts

voorzitter

