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AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT VRIJE TĲD NAJAAR 2021 - VOORJAAR 2022 INGEVOLGE
COVID-19.
Juridische grond
e

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (en latere wijzigingen), meer bepaald de
artikelen 40 en 41 (houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad), artikel 177
(houdende de bevoegdheid van de financieel directeur), de artikelen 286 tot en met 288

(houdende de bekendmaking) en artikelen 326 tot en met 341 (houdende het bestuurlijk
toezicht).
e

Omzendbrief KB/ABB

2019/2

d.d.

15

februari

2019

houdende

coördinatie

van

de

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
e

Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke
politie teneinde de gevolgen van de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische
noodsituatie betreffende coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of beperken en
latere wijzigingen, inzonderheid het Koninklijk besluit van 19 november 2021 houdende de
nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid
van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19
pandemie te voorkomen of te beperken en 27 november 2021 houdende de nodige
maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de
afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te
voorkomen of te beperken.

e

Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2019 houdende retributiereglement
gemeenschapscentrum 2020-2025.

e

Besluit van de gemeenteraad van 17 augustus 2021 houdende retributie “Hier laat ik je los,
Wim",

e

Besluit van de gemeenteraad van 21 juni 2021 houdende retributiereglement
activiteitenaanbod georganiseerd door het departement vrije tijd, clusters jeugd en cultuur.

Motivering
e

In het belang van de volksgezondheid nam de Belgische overheid een reeks extra
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 af te remmen.

e

Ten gevolge van deze maatregelen zag het college van burgemeester en schepenen het
noodzakelijk het evenement “Hier laat ik je los, Wim” te annuleren.

e

Volgend retributiereglement is zonder voorwerp geworden:
o

Het gemeenteraadsbesluit van 17 augustus 2021 houdende retributie “Hier laat ik je los,
Wim’.

e

De deelnemers van de geannuleerde activiteit worden hiervan verwittigd.

°

Er wordt voorzien in een terugbetaling van de reeds betaalde tickets.

e

Ten gevolge de beslissingen van de federale overheid om het coronavirus tegen te gaan is in
de periode van 27/11 tot 19/12 het niet toegestaan om privé-bijeenkomsten te organiseren
op andere plaatsen dan in de privé-woonst. Hierdoor kunnen privépersonen en verenigingen
een gehuurde zaal niet gebruiken voor dergelijke bijeenkomsten.

e

Volgend retributiereglement is hierdoor tijdelijk zonder voorwerp geworden: besluit van de
gemeenteraad van 19 december 2019 houdende retributiereglement gemeenschapscentrum
2020-2025.

Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

De deelnemers van activiteiten die geannuleerd zijn in kader van de bestrijding van
het coronavirus COVID-19 worden terugbetaald.

Artikel 2

Huurders van een zaal die hun activiteit verboden zien omwille van de maatregelen
die genomen zijn in kader van de strijd tegen het coronavirus OCIVD-19 worden
terugbetaald.

Artikel 3

Deze beslissing heeft betrekking op het besluit van de gemeenteraad van 1/
augustus 2021 houdende retributie “Hier laat ik je los, Wim” en op het besluit van
de gemeenteraad van 19 december 2019 houdende retributiereglement
gemeenschapscentrum 2020-2025.

Artikel 4

De deelnemers van de geannuleerde activiteit en de huurders van verplicht te
annuleren zalen worden hiervan geïnformeerd.

Artikel 5

Er wordt voorzien in een terugbetaling van reeds betaalde tickets en zaalreservaties.

Artikel 6

De betrokken diensten en de financieel directeur zullen een exemplaar van deze
beslissing ontvangen.
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