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VERLENGING VOORWAARDEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN VERKOOPSTAND OP DE PARKING
AAN HET GEMEENTEPLEIN TIJDENS DE MELSE FEESTEN.
Juridische grond
e

Decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur, meer bepaald artikelen 40 en

41 houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad, artikelen 286 tot en met 288
houdende de bekendmaking van besluiten en artikelen 326 tot en met 329 houdende het
bestuurlijk toezicht.
e

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering van ambulante activiteiten en de organisatie
van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, wet van 20 juli 2006 en de wet van
22 december 2009, meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10.

e

Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten, meer bepaald artikelen 23 tot en met 44.

e

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse
bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2016 betreffende de uitoefening en
de organisatie van ambulante activiteiten.

e

Ministerieel Besluit van 23 maart houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus Covid-19 te beperken, en latere wijzigingen.

e

Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, en latere wijzigingen.

e

Gemeenteraadsbesluit van 19 maart 2018 houdende de voorwaarden voor het plaatsen van
een verkoopstand op de parking aan het Gemeenteplein tijdens de Melse Feesten —
intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 18 december 201/ en goedkeuring nieuwe
voorwaarden, meer bepaald artikel 2.4 houdende de duur van de toewijzing van de
verkoopstanden.

e

Gemeenteraadsbesluit van 21 september 2020 houdende verlenging voorwaarden voor het
plaatsen van een verkoopstand op de parking aan het Gemeenteplein tijdens de Melse
Feesten.

Motivering
e

Omwille van de coronacrisis konden niet alleen de HeMelse Feesten 2020 niet doorgaan; ook

de editie van 2021 was zeer beperkt. De verkoopstand op het Gemeenteplein is niet
geplaatst.
e

De voorwaarden voor de verkoopstand op de parking aan het Gemeenteplein tijdens de
Melse Feesten stellen dat de standplaatsvergunning, eens toegekend, tweemaal verlengd
kan worden. De eerste toekenning was in dit geval voor het jaar 2018. 2019 is doorgegaan,
2020 en 2021 niet.

e

Het is dan ook billijk om de duurtijd van deze toewijzing nogmaals te verlengen. Als 2022
kan doorgaan, heeft de houder van de vergunning drie edities kunnen gebruik maken van
zijn standrecht.

Financieel kader

e

De ontvangst wordt voorzien in het meerjarenplan op Bl 07100, AR 7060099.

Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen
Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de duurtijd van de toewijzing van de verkoopstand op
de parking van de Melse Feesten voor de tweede keer met een jaar te verlengen.
De huidige standhouder krijgt hierdoor het recht om de vergunning voor de
standplaats ook in 2022 te benutten.
Artikel 2.4 van het gemeenteraadsbesluit van 19 maart 2018 wordt als volgt
aangepast: ‘de standplaatsvergunning geldt voor de Melse Feesten 2018 (dit is het
eerste weekend van juli) met de mogelijkheid om twee maal te verlengen (2019 en
2022; dit omwille van de annulatie van 2020 en 2021). Het college van
burgemeester en schepenen kan de verlenging van de vergunning weigeren aan de
vergunninghouder(s) die de vergunningsvoorwaarden niet nageleefd hebben in het
eerste respectievelijk het tweede jaar.

Artikel 2

Deze beslissing wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website en
doorgestuurd naar de toezichthoudende overheid.

Artikel 3

De financieel directeur en de dienst vrije tijd zullen een kopie van deze beslissing
ontvangen.
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