Gemeente 2330 Merksplas

Arrondissement Turnhout

Provincie Antwerpen

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van: 24 februari 2014
AANWEZIG:

Frank WILRYCX, Burgemeester-Voorzitter;
Frans DIELIS, Kris GOVERS, Monique QUIRYNEN en Karel LENAERTS,
Schepenen;
Mies GIJSBRECHTS, Annie VERHEYEN, Karel BROSENS, Jef SCHOOFS, Kris
LUYCKX, Raf VERHEYEN, Tine VAN DER VLOET, Joren PLUYM, Evelien
WILLEMS, Simon VISKENS, Koen VERHEYEN, Jans GYSELS en Herman
PELKMANS, Raadsleden;
Josée VAN AERT, OWMW-voorzitter;
Dries COUCKHUYT, Gemeentesecretaris;
VERONTSCHULDIGD: Hans GEERTS, Raadslid
Voorwerp:

Reglement voor gewone eenvormige plaatsrechten op de openbare pleinen en langs de
openbare wegen – vanaf heden tot en met aanslagjaar 2019. Wijziging.
De in openbare vergadering zetelende gemeenteraad;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat een onderscheid kan gemaakt worden tussen gewone handelsactiviteiten
met een beperkte duur en de activiteiten tijdens de kermisweek van oktober die gericht zijn op
het vermaak van de kinderen;
Na beraadslaging;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
art. 1- Vanaf heden tot en met 2019 wordt ten laste van eenieder die zich voor de uitoefening
van zijn handel of beroep, en onafgezien van de aard van de koopwaren of van de
inrichting, tijdens de marktdagen op de openbare plaatsen en wegen van de gemeente
stelt, een eenvormig plaatsrecht geheven van 20 euro, per begonnen dag, per kraam
voor de ononderbroken duurtijd van het standnemen.
art. 2- Vrijgesteld van het plaatsrecht zijn kermisattracties of aanverwanten, tijdens de
foordagen, die bijdragen aan het volksvermaak.
art. 3- Het plaatsrecht is verschuldigd zodra de plaats op het openbaar domein wordt
gereserveerd tenzij de standhouder verhinderd is en daarvan de financiële dienst
minstens een week op voorhand schriftelijk op de hoogte brengt. De afrekening gebeurt
maandelijks.
art. 4- De inning van het plaatsrecht geschiedt desgevallend bij wijze van dwangbevel of bij
burgerlijke vordering.

Art. 5- Indien het onderzoek de commodo et incommodo, hetwelk m.b.t. deze beslissing zal
ingesteld worden, geen bezwaren oplevert, zal het thans gestemde reglement als
definitief aanzien worden en voor verder gevolg aan de Provinciegouverneur
overgemaakt worden.

De Gemeentesecretaris,
(get.) COUCKHUYT Dries

De Burgemeester-Voorzitter,
(get.) WILRYCX Frank
Voor eensluidend afschrift,
Merksplas, 25 februari 2014

In opdracht:
De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Dries COUCKHUYT

Frank WILRYCX

