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BEHEERSING EN ONTWIKKELING
Financiële dienst
retributiereglement - plaatsen van horecaterrassen op het
openbaar domein (2018-2019) - goedkeuring

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Claus, voorzitter; de heer Erik Broeckx, burgemeester; de heer Koen Dehaen, schepen; de
heer Steve D'Hulster, schepen; mevrouw Lieve Voets, schepen; mevrouw Goele Custers, schepen;
mevrouw Gitta Vanpeborgh, schepen; mevrouw Ilse Lacante, schepen; mevrouw Chris De Ridder,
OCMW-voorzitter-schepen; mevrouw Ingrid Pira, raadslid; de heer Walter Duré, raadslid; de heer
Naranjo Decamps, raadslid; mevrouw Davina De Herdt, raadslid; de heer Tom Van Grieken, raadslid;
mevrouw Annemie Huygh, raadslid; mevrouw Kristel Verrelst, raadslid; de heer Raymond Boudewijns,
raadslid; de heer Dirk Rochtus, raadslid; de heer Ronny Vervoort, raadslid; de heer Peter Smol,
raadslid; de heer Pieter Reijniers, raadslid; de heer Peter Mous, raadslid; de heer Eddy Cloostermans,
raadslid; mevrouw Dalia Basurco, raadslid; mevrouw Gwenda Gaublomme, raadslid; mevrouw Ivy
Schwieger, raadslid; de heer Marc Meire; mevrouw Sophie Hermans, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Mark Schampaert, raadslid; mevrouw Leen Van Acker, raadslid

Stemming
Stemming volgens fractie
- 26 stem(men) voor: Erik Broeckx; Koen Dehaen; Steve D'Hulster; Lieve Voets; Goele Custers; Gitta
Vanpeborgh; Ilse Lacante; Chris De Ridder; Ingrid Pira; Walter Duré; Naranjo Decamps; Davina De
Herdt; Annemie Huygh; Kristel Verrelst; Raymond Boudewijns; Dirk Rochtus; Ronny Vervoort; Peter
Smol; Pieter Reijniers; Peter Mous; Eddy Cloostermans; Dalia Basurco; Gwenda Gaublomme; Ivy
Schwieger; Marc Meire; Jan Claus
- 1 stem(men) tegen: Tom Van Grieken

Beschrijving
Aanleiding en context
Het reglement op het plaatsen van horecaterrassen op het openbaar domein werd gewijzigd ingevolge
de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2018.
Het retributiereglement op het plaatsen van horecaterrassen op het openbaar domein dient hieraan te
worden aangepast.
Juridische grond
Gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2018 betreffende het uniform politiereglement - B.XII
reglement op het plaatsen van horecaterassen op het openbaar domein.
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Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.
Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het
vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het
gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de
gemeente.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist het gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2013 betreffende het
retributiereglement op het plaatsen van terrassen en/of tafels en stoelen op het openbaar domein –
aanslagjaren 2014/2019, met ingang van heden op te heffen.
Artikel 2
Met ingang van heden en gedurende een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie
gevestigd voor het plaatsen van horecaterrassen, vaste of verplaatsbare parasols, windschermen,
zonneluifels e.d. op het openbaar domein, tenzij deze ingebruikname van het openbaar domein
aanleiding geeft tot de toepassing van een andere belasting- of retributieverordening of toegestaan is
op grond van een overeenkomst.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door eenieder die een horecaterras, vaste of verplaatsbare parasols,
windschermen e.d. op het openbaar domein plaatst.
Artikel 4
De retributie wordt per jaar vastgesteld als volgt:
a) 15 euro per m² voor het in gebruik nemen van het openbaar domein in het commercieel centrum:
- Antwerpsestraat: huisnummers 1 t/m 85
- Edegemsestraat: huisnummers 1 t/m 40
- Mechelsesteenweg: huisnummers 1 t/m 136
- Eggestraat: huisnummers 1 t/m 20
- Floralaan: huisnummers 79 t/m 91
- Sint-Benedictusstraat: huisnummers 132 t/m 146
- Gemeenteplein: volledig
- Stadsplein: volledig
- Statielei: volledig
- Prins Leopoldlei: volledig
- Grotenhof: huisnummers 1 t/m 13
- Pieter Reypenslei: volledig
b) 7,50 euro per m² voor het plaatsen van terrassen en/of tafels en stoelen op het openbaar domein
in de overige straten, pleinen of gedeelten ervan.
Voor de plaatsing op de hoek van straten behorend tot een verschillende reeks wordt de hoogste
reeks aangerekend.
Artikel 5
De retributie wordt betaald bij het verkrijgen van de vergunning om een horecaterras, vaste of
verplaatsbare parasols, windschermen, zonneluifels en dergelijke op het openbaar domein te plaatsen.
Zolang de vergunning geldt, is een jaarlijkse retributie verschuldigd.
Artikel 6
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Het college onderzoekt de mogelijkheid van het principe om dagen van onbeschikbaarheid van het
terras omwille van openbare werken te crediteren.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
get.) S. HERMANS

De voorzitter
get.) J. CLAUS

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De algemeen directeur

De voorzitter

Sophie HERMANS

Jan CLAUS
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