CENTRUMSTAD

uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
Gemeenteraad

18 december 2017

Algemene financiering
aanwezig

- retributie op de foorinrichtingen

Odette VAN HAMME, vootz¡tter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
!ç!!.y peeuvDT, christophe DE WAELE, Dirk vAN DE VELDE, Ann vAN DEN DR|ESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Carotine D'AUB|OUL, Fitip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTnÀere,
RUdi DESMET, PAUI VERSTRAETE, Fi|ip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hi|de LAMPAERT, PeteT DE
GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris

De Gemeenteraad,

Gelet op zijn beslissing van 28 april 2014 houdende het heffen van een retributie op foorinrichtingen;
Gelet op artikel f 70 S 4 van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT:
Artikel I
Het retributiereglement op de foorinrichtingen, als bijlage aan deze beslissing gevoegd, wordt
goedgekeurd.

Artikel2
Het gemeenteraadsbesluit van 28 april2014 betreffende de retributie op de foorinrichtingen wordt
opgeheven.

Artikel3
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking ervan.
Namens de gemeenteraad,
De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN

De voorzitter,
get. Odette VAN HAMME
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

CTN IRUMS IAD

Retributie op de foorinrichtingen
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van
1B december 2017.

Artikel I
De retributie op de foorinrichtingen wordt als volgt berekend

:

A. Voor de zomerfoor Centrum (5 daqen)

1.

De retributie bedraagt 40 EUR per strekkende meter voorgevel, met een maximum van 400 EUR.
Voor hoekplaatsen wordt de langste zijde als voorgevel genomen. Een gedeelte van een halve
meter wordt als een volle halve meter aangerekend.

2

3.

Voor attracties met een voorgevel van minder dan 5 meter, bedraagt de retributie 1S0 EUR.

B. Voor de winterfoor Centrum (3 daqen)
1

2.
Artikel 2

De retributie bedraagt 20 EUR per strekkende meter voorgevel, met een maximum van 200
EUR.
Voor hoekplaatsen wordt de langste zijde als voorgevel genomen. Een gedeelte van een halve
meter wordt als een volle halve meter aangerekend.

Voor attracties met een voorgevel van minder dan 5 meter, bedraagt de retributie Z5 EUR.

- Betaling

De vereiste retributie dient na ontvangst van de factuur te worden betaald op rekeningnummer 3g00568510-48 van de Stad Eeklo, vóór aanvang van de kermis, zoals vermeld op de faðtuur.

Artikel3
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en treedt in werking vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.
De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 wordt opgeheven.

