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GEMEENTERAAD
Zitting van 28 augustus 2020
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (sp.a); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid (sp.a); de heer Roland Pannecoucke, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, 
raadslid (sp.a); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, raadslid (N-
VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); 
mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer 
Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Filip Herman, 
raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid 
(CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid 
(CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); 
mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams 
Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open 
Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); 
mevrouw Silvie Maes, algemeen directeur wd. 

Verontschuldigd:
de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

12 2020_GR_00259 Financiën: gevolgen coronacrisis: afwijking van bestaande 
belasting- en retributiereglementen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
Vanaf 22 juli 2020 is het verplicht om een mondmasker te dragen in alle publieke delen van de 
stedelijke gebouwen. Wie geen mondmasker bij zich heeft, kan een wegwerp mondmasker 
kopen aan 0,50 EUR per stuk in de gebouwen waar een kassasysteem is en waar cashloos 
betaald kan worden. Dit tarief is niet opgenomen in een huidig, geldend retributiereglement. 
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In 2020 vinden normaal gezien nog drie kermissen plaats op ons grondgebied, dit onder 
voorbehoud van de verdere coronamaatregelen. Er wordt voorgesteld om voor deze kermissen 
geen belasting aan te rekenen, wanneer ze kunnen plaatsvinden.
Net zoals andere afwijkingen van belasting- en retributiereglementen moet deze tijdelijke, 
uitzonderlijke maatregel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 §4.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken en de relevante sectorale protocollen in uitvoering 
daarvan, met latere aanvullingen en wijzigingen. 
Belastingreglement op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein.
Retributiereglement op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door 
de gemeentelijke instellingen.
Collegebesluit van 13 juli 2020 met betrekking tot het dragen van mondmaskers door burgers 
en personeel in de stedelijke gebouwen.
Besluit van de burgemeester van 22 juli 2020 met betrekking tot het dragen van mondmaskers 
in stedelijke gebouwen, op de wekelijkse markt en op feestmarkten.
Retributiereglement op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door 
de gemeentelijke instellingen, gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2020.

Argumentatie
In zitting van 27 juli 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen de verkoop 
van wegwerp mondmaskers aan balies in gebouwen van stad en OCMW, waar een kassasysteem 
aanwezig is en waar cashloos betaald kan worden, goedgekeurd aan een tarief van 0,50 
EUR/stuk. Dit wegens de verplichting van het dragen van een mondmasker in publieke 
gebouwen.
Dit tarief is echter niet opgenomen in een huidig, geldend retributiereglement.

Voor de kermissen gaat het over de septemberkermis van Nieuwkerken en de winterkermis van 
Sint-Niklaas en Belsele. Ondertussen wordt alles gedaan om de kermis van Nieuwkerken voor te 
bereiden, zodat deze onder de juiste omstandigheden kan plaatsvinden.
De sector is hard getroffen. De foren mogen pas recent opstarten. Er is een groot 
inkomstenverlies geweest voor deze sector. Terug opstarten betekent nog geen garantie op een 
'goede' kermis, aangezien de kermisprogramma's die normaal rond de kermis georganiseerd 
worden, zijn afgelast. Het is dus nog zeer de vraag of er veel bezoekers zullen zijn. Daarom lijkt 
het billijk en te verantwoorden om voor deze drie kermissen geen belasting aan te rekenen 
wanneer ze kunnen plaatsvinden. Als bijlage wordt een lijst toegevoegd van de normaal aan te 
rekenen belasting.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 34 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
akkoord te gaan met de afwijking op de huidige retributiereglementen en de verkoop van 
wegwerp mondmaskers toe te staan aan 0,50 EUR per stuk aan balies in gebouwen van stad en 
OCMW, waar een kassasysteem aanwezig is en cashloos betaald kan worden.

Artikel 2
akkoord te gaan om vrijstelling van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar 
domein te verlenen aan de foorkramers van de septemberkermis Nieuwkerken, de winterkermis 
Sint-Niklaas en de winterkermis Belsele, voor zover deze kermissen al mogen plaatsvinden 
onder de dan van kracht zijnde coronamaatregelen.

Bijlagen
Standgelden kermissen

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Silvie Maes
algemeen directeur wd.

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


