Gemeenteraad
Zitting van 16 december 2019

Besluit
Financiën

Retributiereglement op de standgelden voor de opstelling van kermisattracties op
het openbare domein van Stad Turnhout en voor de publiciteitsvoering ten bate
van Turnhout – Kermis. - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Peter Segers, Voorzitter; de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis
Stijnen, schepen; de heer Jan Van Otten, schepen; de heer Luc Op de Beeck, schepen;
mevrouw Astrid Wittebolle, schepen; de heer Marc Boogers, schepen; mevrouw Els Baeten,
schepen; mevrouw Kelly Verheyen, schepen; de heer Eric Vos; de heer Luc Debondt; de
heer Hannes Anaf; mevrouw Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer
Guy Van Litsenborg; de heer Paul Moelans; de heer Wannes Starckx; de heer Peter Roes;
de heer Eddy Grooten; mevrouw Dominique Peeters; de heer Bart Voordeckers; de heer
Wout Schafraet; de heer Koen De Busser; de heer Kevin Janssen; mevrouw Savannah van
Dongen; de heer Achraf El Yakhloufi; de heer Stijn Adriaensens; de heer Ludwig Nietvelt; de
heer Rudy Elst; de heer Kurt Persegael; de heer Jan van Steenbergen; de heer Dieter De
Quick; de heer Peter Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Mario Geys; de heer Filip
Buijs, algemeen directeur
Contactpersoon
Eric Pelckmans
Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op de standgelden voor de
opstelling van kermisattracties op het openbare domein van Stad Turnhout en voor de publiciteitsvoering
ten bate van Turnhout - Kermis goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2025. De tarieven werden niet aangepast.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op de standgelden voor de
opstelling van kermisattracties op het openbare domein van Stad Turnhout en voor de publiciteitsvoering
ten bate van Turnhout - Kermis goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2025.
Juridische grond
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 40, 41 en
177, en latere wijzigingen.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.

1/3

 De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie
van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006.
 Het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie.
 Het uniform gemeentelijk politiereglement (UGP) van de Stad Turnhout.
Argumentatie
Het gebruik van het openbaar domein en de organisatie en promotie van de kermissen brengt kosten van
organisatie, toezicht en schoonmaak met zich mee. Het is billijk om deze kosten te verhalen op de
gebruikers door middel van een standgeld waarbij rekening wordt gehouden met de publieke uitstraling
van de kermis, de inplantingsplaats, de soort en omvang van de attractie.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7020000/BEL/0710.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt ten voordele
van de stad Turnhout een retributie ingevoerd voor de plaatsgelden voor de opstelling van
kermisattracties op het openbaar domein.
Gekoppeld aan het plaatsgeld is er een retributie verschuldigd voor de publiciteitsvoering ten voordele
van Turnhout-Kermis.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen is.
Artikel 3
berekeningsgrondslag en tarief
3.1 Voor het plaatsgeld:
De retributie wordt berekend per strekkende meter voorgevel van de standplaats.
Bij hoekplaatsen wordt de langste zijde als voorgevel genomen.
Elke begonnen meter zal worden aangerekend als een volle meter.
Bij standplaatsen waar de diepte groter is dan de voorgevelbreedte, zal een gemiddelde van de twee
maten genomen worden voor de berekening van de retributie.
Op die manier komt de stad Turnhout tot de volgende retributie:
Turnhout – Kermis (augustus-kermis):
tarief per strekkende meter voorgevel
Kleine spelen, boksballen, karrekollen, oblewitjes, hotdog,
suikerspin, kinderschietkraam
Kindermolens/attracties, confiserie, levende paarden,
frituur/gebak, miniscooter, buggy, spookkasteel
Schietkramen in allerlei vorm, boogschieten
Derby, paardenmolen
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80 euro
125 euro
155 euro
200 euro

Auto-scooter, frituur- salon, grote molens (> 15 m)
lunaparken, amusementshallen en bulldozerspelletjes
(Automatische spelen)
Blauwe zone ( Warande plein en Grote Markt )

245 euro
325 euro
100 euro

Voor de wijkkermissen wordt er geen standgeld aangerekend.

3.2 Voor de publiciteitsvoering:
Turnhout – Kermis (augustus-kermis):
volgende formule wordt gehanteerd: Kostprijs per attractie op een standplaats =
totale kostprijs publiciteitsvoering X ( meterprijs plaatsgeld standplaats x lengte standplaats)
totaal opbrengst plaatsgeld
De retributie voor de publiciteitsvoering bedraagt maximum 150 euro per schuldenaar, ongeacht het
aantal standplaatsen van deze.
Voor de wijkkermissen is er geen vergoeding voor publiciteitsvoering verschuldigd.
Artikel 4
wijze van inning
De retributie moet betaald worden hetzij contant, hetzij via overschrijving op de rekening van de stad
Turnhout, binnen de dertig dagen nadat de schuldvordering verzonden is.
De inning van de retributie zal geschieden door de financieel directeur of zijn afgevaardigde.
Bij contante betaling wordt een ontvangstbewijs aan de belanghebbende afgeleverd.
Artikel 5
dwangbevel
Conform het artikel 177, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur, kan de financieel directeur
een dwangbevel uitvaardigen om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen.
Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. De hieraan verbonden kosten zijn
volledig ten laste van de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Bij betwisting van een niet-fiscale schuldvordering kan het stadsbestuur zich tot de burgerrechtelijke
rechtbank wenden om de openstaande schuld in te vorderen.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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