De gemeenteraad
Besluit

2022_GR_00498 Vrijstelling van retributie voor parkeerterreinen B en C van The Loop voor de
periode 1 mei 2022 tot 31 december 2022 - Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 27 juni 2022
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Christophe Peeters, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker,
schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen;
mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy
Coddens, schepen; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw
Gabi De Boever; mevrouw Annelies Storms; mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter;
mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de
heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; 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; de heer Bert Misplon; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter;
de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De
Beule; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer
Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de
heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman;
mevrouw Els Roegiers; mevrouw Emilie Peeters; mevrouw Helga Stevens; de heer
Jeroen Van Lysebettens; mevrouw Martine Verhoeve
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunctalgemeendirecteur
Bevoegd: Filip Watteeuw
Betrokken: Rudy Coddens

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikelen 10/1
t.e.m.10/3;
• Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
• Het Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren, goedgekeurd in zitting
van de gemeenteraad van 21 november 2011, artikel 19, 7.
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Motivering

Artikel 19, 7 van het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren bepaalt dat is
vrijgesteld van retributie, het parkeren van een voertuig op de parkeerterreinen "The
Loop" wanneer de terreinen ter beschikking gesteld worden als P+R bij massa-evenementen
waarvan de Stad Gent organisator is of na goedkeuring door de gemeenteraad.
Eind Mei 2022 zal het vaccinatiecentrum op de terreinen van Flanders Expo wederom actief zijn
in Hal 2. Vanwege het algemeen belang wordt een uitzondering gevraagd op de tariefbepaling
van de parkeerterreinen, genaamd The Loop, in exploitatie van Stad Gent.
Specifiek wordt, voor de parkeerterreinen Parking B en Parking C, gevraagd te beslissen tot
vrijstelling van retributie voor bezoekers en medewerkers van het vaccinatiecentrum. Deze
vrijstelling geldt niet voor bezoekers van andere evenementen en/of beurzen. De vrijstelling van
retributie op bedoelde parkeerterreinen geldt van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022,
(verlenging vorige vrijstelling).

Beslissing

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


Met unanimiteit

Artikel 1:
Keurt goed de vrijstelling van retributie voor het parkeren op de parkeerterreinen B en C van
The Loop, voor bezoekers en medewerkers van het vaccinatiecentrum, van 1 mei 2022 tot en
met 31 december 2022.
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