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Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde retributiereglement op de standgelden voor de opstelling van
kermisattracties op het openbare domein van Stad Turnhout.
Samenvatting
De gemeenteraad van de Stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan de aanpassing van het retributiereglement op
de standgelden voor de opstelling van kermisattracties op het openbare domein van Stad Turnhout.
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet
- het in het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2012 goedgekeurde reglement op de
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen en aanvullingen terzake.
Argumentatie
Voor de blauwe zones was er een gedifferentieerd tarief van toepassing, naargelang de categorie A, B of C. Deze
categoriën vervallen en er wordt éénzelfde tarief van toepassing voor elke blauwe zone.
De financiële toestand van de stad Turnhout vergt de invoering van rendabele retributies.
Besluit
De gemeenteraad beslist het retributiereglement op de standgelden voor de opstelling van kermisattracties op het
openbare domein van Stad Turnhout goed te keuren.
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.
Artikel 1: voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf heden en voor een periode eindigend op 31 december 2019 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:
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
Auto-scooter, frituur- salon, grote molens (> 15 m)
lunaparken,
amusementshallen
en
bulldozerspelletjes
(Automatische spelen)
Blauwe zone ( Warande plein en Grote Markt )

80 euro
125 euro
155 euro
200 euro
245 euro
325 euro
100 euro

Voor de wijkkermissen wordt er geen standgeld aangerekend.
3.2 Voor de publiciteitsvoering:
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 factuur verzonden is.
De inning van de retributie zal geschieden door de financieel beheerder of zijn afgevaardigde.
Bij contante betaling wordt een ontvangstbewijs aan de belanghebbende afgeleverd.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Opvolging
Origineel

Dienst financiën

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
Secretaris

g. Hermans Luc
schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 1-7-2014
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
(machtiging 15/04/2014 art. 126-4° n.g.w.)

Filip Buijs
stadssecretarisie

