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AANPASSING RETRIBUTIE VOOR WERKENDE LEDEN OVENVELD NAAR AANLEIDING VAN DE
CORONACRISIS.
Juridische grond
Decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur, meer bepaald artikelen 40 en

41 houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikelen 326 tot en met 329
houdende het bestuurlijk toezicht.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de
noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot

de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.

_—

Gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit KB/ABB 2019/2 van de Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
Omzendbrief betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht in het decreet
van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het provinciedecreet van 9 december 2005
KB/ABB2018/4 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding.
Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus covid-19 te beperken, en latere wijzigingen.
Besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2020 houdende retributiereglement gebruik
Ovenveld 2020-2025.
Besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 houdende tegemoetkoming voor
werkende leden ovenveld n. a. v. de coronacrisis.
Motivering
Het Ovenveld is in oktober 2019 getroffen door brand. Hierdoor hebben de leden gedurende
verschillende maanden geen gebruik kunnen maken van de infrastructuur.

e

De coronacrisis bracht een verbod op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur met
zich mee. Dit gold ook voor het Ovenveld. Hierdoor kregen de leden opnieuw geen toegang
tot de infrastructuur.

e

Door deze omstandigheden kan de gemeente Melle de aangesloten ‘werkende! leden die
betalen voor toegang tot het Ovenveld niet geven waar zij recht op hebben. Een aanpassing
van de retributie voor het werkjaar 2021 is dan ook op zijn plaats.

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

Het bedrag voor de retributie voor gebruik infrastructuur Ovenveld in het dienstjaar
2021 wordt verminderd van 150 euro naar 50 euro.

Artikel 2

Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur en aan het
diensthoofd vrije tijd.

Artikel 3

Dit besluit zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website en worden
doorgestuurd naar de toezichthoudende overheid.
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