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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt
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Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Tijdelijke opheffing van het retributiereglement op de standplaatsen op de kermissen voor 2021.

Feiten en context
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het retributiereglement van 20 mei 2008 op de standplaatsen op de kermissen;
Gelet dat een aantal kermissen afgelast werden in 2021;
Overwegende dat kermissen onder strikte voorwaarden - sinds 9 juni 2021 - toch doorgang kunnen vinden;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 9 november 2020 om in afwijking van het retributiereglement in 2020 
geen retributie te vragen;

Inhoudelijke motivering
Overwegende dat COVID-19 ook in 2021 nog steeds een grote impact heeft op de sector;
Overwegende het voorstel om in navolging van de schrapping in 2020 ook in 2021 geen standgeld te vragen voor 
de kermissen die doorgaan in 2021;

Wettelijke motivering
Gelet op het retributiereglement van 20 mei 2008 op de standplaatsen op de kermissen;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 9 november 2020 om in afwijking van het retributiereglement in 2020 
geen retributie te vragen;
 

Financiële impact
Overwegende dat in 2019 op basis van dit reglement een ontvangst van 2.966,00 euro werd gerealiseerd;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
In afwijking van het retributiereglement van 20 mei 2008 op de standplaatsen op de kermissen wordt voor de 
kermissen die doorgaan in de loop van 2021 geen retributie (standgeld en elektriciteit) gevraagd.
Artikel 2.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 t.e.m. 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur van 
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22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de provinciegouverneur terwijl een afschrift van deze 
beslissing ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:

• de dienst Communicatie;
• de Financiële dienst;
• de dienst Lokale Economie;
• de kermisexploitanten.
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