uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen

Gemeenteraad
28 april 2014
RETRIBUTIE OP DE FOORINRICHTINGEN
aanwezig Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN
DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen
WATERSCHOOT, Rosita MEIRESONNE, Caroline D’AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried
VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde
LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.
De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beslissing van 17 januari 2011 houdende het heffen van een retributie op
foorinrichtingen;
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondw et;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de nota’ s van de marktleider dd. 11 maart en 2 april 2014 in verband met de
aanpassing van retributie op w interkermis;
Overw egende dat de paasfoor te Balgerhoeke al enkele jaren niet meer doorgaat;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De retributie op de foorinrichtingen w ordt als volgt berekend :
A. Voor de zomerfoor Centrum (5 dagen)
1. De retributie bedraagt 40 EUR per strekkende meter voorgevel, met een maximum van 400
EUR.
Voor hoekplaatsen w ordt de langste zijde als voorgevel genomen. Een gedeelte van een
halve meter w ordt als een volle halve meter aangerekend.
2. Voor attracties die toegankelijk zijn voor + 12-jarigen en die een oppervlakte hebben die
groter is dan 100 m² w ordt een oppervlaktetoeslag aangerekend van 400 EUR.
Als voorbeeld gelden : autoscooter, lunapark,… Deze opsomming is niet limitatief.
3. Voor attracties met een voorgevel van minder dan 5 meter, bedraagt de retributie 150 EUR.

B. Voor de w interfoor Centrum (3 dagen)
1. De retributie bedraagt 20 EUR per strekkende meter voorgevel, met een maximum van 200
EUR.
Voor hoekplaatsen w ordt de langste zijde als voorgevel genomen. Een gedeelte van een
halve meter w ordt als een volle halve meter aangerekend.

2. Voor attracties met een voorgevel van minder dan 5 meter, bedraagt de retributie 75 EUR.
Artikel 2 – Betaling
De vereiste retributie dient na ontvangst van de factuur te w orden betaald op
rekeningnummer 390-0568510-48 van de Stad Eeklo, vóór aanvang van de kermis, zoals
vermeld op de factuur.
Artikel 3
Dit reglement w ordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en treedt in w erking vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.
De gemeenteraadsbeslissing van 17 januari 2011 w ordt opgeheven.

Namens de gemeenteraad,
De stadssecretaris,
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De voorzitter,
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Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

