STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 24 MAART
2022.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere, Roland Woestijn: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Openbare Zitting
2. BELASTING PLAATSRECHTEN VOOR MARKTEN – EXTRA TARIEF
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet over lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 december 2019 houdende vaststelling van de belasting
plaatsrechten markten;
Gelet op het advies van de wd. financieel directeur houdende de mogelijkheid om de plaatsrechten
markten ook elektronisch te kunnen betalen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 februari 2022 houdende
de goedkeuring invoering van een 6-maanden abonnement voor de wekelijkse markt;
Overwegende dat markten een bezetting van openbaar domein inhouden en dat de Stad
Nieuwpoort een dergelijke bezetting wil belasten;
Overwegende dat standwerkers eigen specifieke producten aanbieden, verschillend van andere
marktkramers; dat kunstenaars, zangers, goochelaars e.d. een heel andere groep vormen; dat het
daarom verantwoord is om andere tarieven aan te rekenen;
Overwegende dat de Stad een vergoeding vraagt voor het gebruik van de elektriciteit;
Overwegende dat de markten al enkele jaren onder druk staan. Ook in Nieuwpoort zijn er de
laatste jaren een aantal vaste kramen weggevallen;
Overwegende dat er tijdens het seizoen meer marktkramers komen zonder een vast abonnement
op risico. Zij krijgen dan een standplaats via lottrekking de dag zelf;
Overwegende dat vastgesteld werd dat, door de herschikking van de markt en door de
coronamaatregelen, niet altijd geschikte en voldoende plaatsen beschikbaar waren voor de risico’s;
Overwegende dat het tijdens het seizoen (april – oktober) wekelijks een puzzel is om alle risico’s
een plaats te geven;
Overwegende dat voorgesteld wordt om een seizoensabonnement (1 april – 30 september) in te
voeren om deze risico’s wekelijks een vaste plaats te geven op de markt. Dit zal in iedereen zijn
voordeel zijn;
Overwegende dat de prijs voor een marktkramer gedurende deze 6 maanden op risico in totaal
normaal € 162 per strekkende meter bedraagt aan de huidige tarieven;
Overwegende dat voorgesteld wordt om een 6-maanden abonnement in te voeren van 1 april
t.e.m. 30 september en toe te voegen aan de belasting plaatsrechten markten 2020-2025;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het tarief voor het 6-maanden abonnement vast te leggen
op € 145 per strekkende meter. Dit is iets goedkoper dan de normale tarieven op risico;
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Overwegende dat voorgesteld wordt om de mogelijkheid te bieden aan de marktkramers om
voortaan ook elektronisch te betalen voor de belasting plaatsrechten markten;
BESLUIT:

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Een 6-maanden abonnement van 1 april t.e.m. 30 september voor de markt toe te voegen
aan de belasting plaatsrechten markten en vast te leggen op € 145 per strekkende meter.

Art.2.

De belasting dient per overschrijving, contant of elektronisch betaald te worden. Bij gebrek
aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de marktkramers, de dienst secretarie, de dienst financiën
en de dienst lokale economie.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips

De Algemeen Directeur

Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Nieuwpoort, 24 maart 2022

Benoit Willaert

Rik Lips
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