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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 juni 2021
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 (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); 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 
(Vooruit); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de 
heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); 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); de heer Johan Verhulst, algemeen 
directeur; de heer Tarik Van Ballaer, adjunct-algemeen directeur

35 2021_GR_00177 Financiën: gevolgen coronacrisis: afwijking van bestaand 
belastingreglement: korting belasting op de tijdelijke 
privatisering (zomerkermissen): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Evenementen

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd aan elke standhouder een korting toe te kennen van 50 
% op het standgeld van de eerste kermis, die doorgaat met restricties, waaraan hij deelneemt 
(zomerkermis Belsele, Sinaai en Sint-Niklaas).
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Juridische grond
Grondwet, artikel 170 §4.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41. 
Gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, ingevoerd door de 
gemeenteraad van 19 december 2019, met latere wijzigingen.

Argumentatie
Binnenkort mogen er opnieuw kermissen georganiseerd worden, weliswaar onder de geldende 
coronamaatregelen. De eerstvolgende kermissen, waarvan geweten is dat ze (mits naleven van 
de opgelegde restricties) mogen plaatsvinden, zijn die van Belsele (juni 2021), Sinaai (juli 2021) 
en Sint-Niklaas (juli 2021). 
Omdat het voor de foorreizigers een zware periode is geweest en de sector amper kon 
heropstarten (enkel de septemberkermis in Nieuwkerken vond vorig jaar plaats), wordt 
voorgesteld om aan elke standhouder een korting van 50 % op het standgeld toe te kennen van 
de eerste kermis waaraan hij deelneemt, die doorgaat met restricties in het kader van de 
coronamaatregelen. Een standhouder die met meerdere kramen op één kermis staat, krijgt voor 
elk kraam een korting. 
In bijlage een lijst van de normaal aan te rekenen standgelden voor de eerstvolgende drie 
kermissen die mogen plaatsvinden. Het gaat over een totale korting van 12.450,68 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 36 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V, PVDA) en 5 onthoudingen 
(Vooruit)

Artikel 1
om aan elke standhouder een korting van 50 % op het standgeld toe te kennen van de eerste 
kermis met restricties waaraan hij deelneemt en zo akkoord te gaan met de afwijking op het 
huidige belastingreglement tijdelijke privatisering van het openbaar domein.
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


