De gemeenteraad
Besluit

2021_GR_00491 Reglement - Retributie voor het plaatsnemen op markten - Wijziging
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 21 december 2021
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De
Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen;
mevrouw Isabelle Heyndrickx; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram Van
Braeckevelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters,
ondervoorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi
De Boever; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli
Yüksel; de heer Sven Taeldeman, schepen; de heer Jef Van Pee; mevrouw Sandra Van
Renterghem; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De
Decker; mevrouw Karlijn Deene; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya;
mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; mevrouw Hafsa El -Bazioui; de
heer Bert Misplon; mevrouw Tine De Moor; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita
De Winter; mevrouw Yeliz Güner; mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst;
de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan
Van Bignoot; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas
Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman; mevrouw Els Roegiers
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout,
adjunct-algemeendirecteur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Bevoegd: Rudy Coddens
Betrokken: Sofie Bracke

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en 41, 14°.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen
op markten' goed, met ingang van 1 januari 2020.
Dit reglement werd laatst gewijzigd door de gemeenteraad van 22 juni 2021.
De Dienst Feesten en Ambulante handel bereidde een vereenvoudiging en consolidatie van de
tariefstructuur voor.
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1. Bloemenmarkt Kouter
De tarieven voor de diverse soorten standplaatsen voor planten in artikel 3, §1 wijzigen niet,
maar het onderscheid tussen de diverse plantencategorieën vervalt. Zo kan op de Kouter nog
een standplaats worden genomen voor hetzij snijbloemen, hetzij planten/kruiden. Dit wordt
telkens uitgebreid met 'aanverwante producten', zoals onderhoudsmateriaal voor de verkochte
bloemen/planten. Er wordt ook een tarief ingevoerd voor enkel aanverwante producten,
waarvan het dagtarief gelijkloopt met het dagtarief voor een standplaats voor planten, en het
jaartarief met het wintertarief voor planten. De financiële impact hiervan is verwaarloosbaar,
gezien het beperkte aantal te verwachten aanvragen voor het nieuwe tarief.

2. Avond- en feestmarkten
In deze categorie, beschreven in artikel 3, §2, liggen de tarieven voor de Koningin Astridlaan en
de Predikherenlei vanaf 2022 gelijk, zodat het reglement er baat bij heeft deze beide in 1 tarief
onder te brengen. Hetzelfde geldt voor de 'andere' markten binnen en buiten de LEZ-zone,
waarvoor tot en met 2021 in een afwijkend tarief voor markten binnen de LEZ-zone was
voorzien. Tot slot wordt het tarief voor de jaarmarkten voortaan omschreven als 'Jaarmarkten
Drongen en Oostakker', wat beter aansluit bij de huidige toestand van die markten.

3. Ambachtenmarkt
Deze markt zal voortaan 1 maand vroeger en 1 maand later georganiseerd worden, of 8
maanden in plaats van 6 maanden. Het tarief wordt pro rata verhoogd (met 1/3).

4. Concessies
In een nieuwe §4 wordt een uniform tarief vastgelegd voor markten die bij concessie worden
toegewezen.In de oude concessies werd een ingewikkelde formule opgenomen die verwijst naar
de index van de consumptieprijzen. De tarieven zijn daardoor moeilijk in te schatten, en de
afrekening bevat telkens een aanzienlijke berekening. De voorgestelde tarieven liggen in lijn met
de tarieven in de concessies bepaald. De nieuwe concessies zullen bovendien uitdrukkelijk naar
het retributiereglement verwijzen.

5. Vrijstellingen
Door de wijziging van de ambachtenmarkten naar een 8-maandentarief, wordt de bewoording
van de vrijstelling aangepast naar 'de tarieven andere dan het dagtarief'. §4 wordt aan de
opsomming toegevoegd.
De wijzigingen gaan in op 1 januari 2022. De Dienst Feesten en Ambulante Handel is belast met
de uitvoering van dit reglement.

Financiële informatie
Voorgestelde uitgaven: € 0,00
Verwachte ontvangsten: € 2.756,00
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Dienst*

Feesten en Ambulante
Handel

Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2022
2023
2024
2025
Later
Totaal

672
683
695
706
2.756

Bijgevoegde bijlage(n):




Te wijzigen retributiereglement
gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - met markeringen
gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:





36 stem(men) voor: Fourat Ben Chikha; Zeneb Bensafia; Mieke Bouve; Sofie Bracke;
Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Stephanie D'Hose; Patricia De Beule; Astrid De
Bruycker; Mathias De Clercq; Carl De Decker; Tine De Moor; Stijn De Roo; Mattias De
Vuyst; Anita De Winter; Elke Decruynaere; Hafsa El -Bazioui; Yeliz Güner; Alana Herman;
Isabelle Heyndrickx; Tine Heyse; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Christophe
Peeters; Karla Persyn; Anne Schiettekatte; Sami Souguir; Annelies Storms; Sven
Taeldeman; Karin Temmerman; Christiaan Van Bignoot; Bram Van Braeckevelt; Jef Van
Pee; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Veli Yüksel
1 stem(men) tegen: Sandra Van Renterghem
10 onthouding(en): Gabi De Boever; Johan Deckmyn; Karlijn Deene; Yüksel Kalaz;
Caroline Persyn; Gert Robert; Els Roegiers; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt;
Sonja Welvaert

Artikel 1:
Wijzigt artikel 3, §1 van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' als volgt:
 in de tarieftabel worden de woorden 'kamerplanten, perkplanten en boomkwekerijen'
telkens vervangen door 'planten'
 in de tarieftabel worden na het dagtarief voor Kouter, volgende tarieven toegevoegd:
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Tarief in euro per vierkante meter

2022

2023

2024

2025 en
volgende

Kouter standplaats aanverwante
producten jaartarief
16,00
16,00
17,00
17,00
Kouter standplaats aanverwante
producten dagtarief
1,60
1,60
1,65
1,65
 de tekst onder de tarieftabel wordt vervangen als volgt:
"Op de Kouter kan iedere marktkramer slechts één abonnement per categorie hebben:
- ofwel snijbloemen en aanverwante producten;
- ofwel planten/kruiden en aanverwante producten;
- ofwel enkel aan bloemen en planten aanverwante producten"
De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.
Artikel 2:
Wijzigt artikel 3, §2 van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' als volgt:
 in de tarieftabel wordt na 'Koningin Astridlaan' ook 'Predikherenlei' toegevoegd. Het
apart tarief Predikherenlei, en de tarieven voor 2020 en 2021, worden geschrapt.
 in de tarieftabel wordt het tarief jaarmarkten hernoemd naar 'Jaarmarkten Drongen en
Oostakker'
 in de tarieftabel wordt het tarief 'Andere binnen de LEZ-zone' hernoemd naar 'Andere'.
Het apart tarief 'Andere buiten de LEZ-zone', en de tarieven voor 2020 en 2021, worden
geschrapt.
De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.
Artikel 3:
Wijzigt artikel 3, §3 van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' als volgt:
 in de titel wordt '1 april' vervangen door '1 maart', en '30 september' door '31 oktober'
 in de tarieftabel wordt '6maanden-tarief' vervangen door '8maanden-tarief' met
volgende tarieven:
Tarief in euro per plaatseenheid 2020
Groentenmarkt zaterdag of zonen feestdag 8maanden-tarief
De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

2021

2022

2023

2024

2025 en
volgende

84,00

85,00

87,00

88,00

Artikel 4:
Voegt in artikel 3 van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' een §4 toe
als volgt:
§4. Markten toegestaan bij concessieovereenkomst
Tarief in euro per plaatseenheid
2022
2023
2024
2025 en
volgende
Per abonnement van 6 maanden
39,00
39,00
40,00
41,00
De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.
Artikel 5:
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Wijzigt artikel 5 van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' als volgt:
 de woorden 'het jaartarief of 6 maandentarief' worden vervangen door 'de tarieven
andere dan het dagtarief'
 §4 wordt aan de opsomming van toepasselijke paragrafen van artikel 3 toegevoegd
De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.
Artikel 6:
Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen
op markten' zoals gevoegd in bijlage.
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