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AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENTEN NAJAAR VRIJE TĲD INGEVOLGE COVID-19.
Juridische grond
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).

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 d.d. 15 februari 2019 houdende coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 houdende wijziging retributie
ontvangst 65-jarigen.
Besluit van de gemeenteraad houdende retributie uitstap vredesweek 2020 — goedkeuring.
Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende het retributiereglement
gemeenschapscentrum 2020-2025.

Motivering
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.
Ten gevolge van deze maatregelen was de gemeente Melle verplicht een aantal eigen
activiteiten af te gelasten, net als de reservaties voor het huren van de gemeentelijke zalen
en dit al zeker minstens tot en met 13 december 2020 en zolang de noodsituatie met
betrekking tot de volksgezondheid duurt.

e

Volgende retributiereglementen zijn voor bovenvermelde periode zonder voorwerp
geworden:
Het gemeenteraadsbesluit van 21 september 2020 houdende retributie uitstap
vredesweek 2020 — goedkeuring.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 september 2020 houdende wijziging retributie
ontvangst 65-jarigen.
Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 betreffende het retributiereglement
gemeenschapscentrum 2020-2025,
Het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2020 betreffende het gebruiksreglement
gemeenschapscentrum 2020-2025.

e

De deelnemers van de geannuleerde activiteiten en de huurders van de gemeentelijke zalen
worden hiervan verwittigd.

e

In geval van een definitieve annulatie wordt voorzien in een terugbetaling van reeds
betaalde inschrijvingsgelden, huurgelden en/of tickets.

Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

In het kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-19 gelast het lokaal
bestuur alle eigen activiteiten af, alsook de reservaties van de gemeentelijke zalen,
voor de duur van de federale maatregelen.

Artikel 2

Deze beslissing heeft betrekking op
-_
-

Het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 houdende wijziging
retributie ontvangst 65-jarigen.
Het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2020 houdende uitstap
retributie vredesweek — goedkeuring.
Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende het
retributiereglement gemeenschapscentrum 2020-2025.

Artikel 3

De deelnemers van de geannuleerde activiteiten alsook de huurders van de
gemeentelijke zalen worden hierover geïnformeerd.

Artikel 4

In geval van definitieve annulatie wordt voorzien in een terugbetaling van reeds
betaalde inschrijvingsgelden, huurgelden of tickets.

Artikel 5

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

Artikel 6

Deze beslissing wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website en
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
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