Gemeentebestuur Ardooie
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Zitting van 17 december 2012
Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter;
De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V..; Schepenen;
Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L., Steen E., Farrazijn W., Vandewaetere C., Verhelle K.,
Debusschere R., Vande Vyvere C., Demuynck P., doet A., Demeulenaere S., Vandekerckhove V.,
Deceuninck G., Callens T., Dejonckheere A. en Deceuninck i.; raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 6: Goedkeuren gemeentebelasting op frituurkramen, kramen verkoop
kip aan ‘t spit, kramen verkoop van bloemen, kermisinrichtingen
vanaf 1 januari 2013.
De Raad,
Gelet op het Gemeentedecreet, inz. art.42 en art.253;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente vereist dat het evenwicht tussen
de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven behouden blijft;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtin gen over de gemeen tefiscaliteit;

Gelet dat het billijk is de belastingen te heffen in verhouding tot de belangrijkheid van de
inrichtingen en de kermissen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 19.01.2007 betreffende belasting op de
frituurkramen, kramen verkoop kip aan ‘t spit, kramen verkoop van bloemen,
kermisinrichtingen;
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Art. 1: Met ingang van 1januari 2013 voor een periode van zes jaar eindigend op 31
december 2018 wordt een belasting gevestigd ten laste van de personen die
frituurkramen, kramen voor verkoop van kip aan ‘t spit en kramen voor verkoop van
bloemen plaatsen alsook ten laste van personen die kermisinrichtingen opstellen op
openbaar domein.
Art. 2: Voor wat betreft het plaatsen van frituurkramen en kip aan ‘t spit en kramen voor
verkoop van bloemen op openbaar domein wordt de belasting vastgesteld als volgt:
*
Op de markt te Ardooie (frituur):
€ 1.650,00/jaar
*
Op De Tassche (kip aan ‘t spit ‘s zondags):
€ 200,00/jaar
*
Op parking sporthal (kip aan ‘t spit donderdag):
€ 200,00/jaar
*
Op het Polenplein (kip aan ‘t spit ‘s zondags):
€ 1.250,00/jaar
*
Aan het kerkhof te Ardooie
€ 60,00
(verkoop bloemen tijdens periode van 1 november)
-

-

-

Art. 3: Voor het opstellen van kermisinrichtingen wordt de belasting vastgesteld als volgt:
De volgende vergoedingen per jaar te vragen voor de beide kermissen te Ardooie:
*
€ 25,00
Draaimolentje:
*
€ 70,00
Bingoballenspel:
*
€ 70,00
Dozenspel :
*
€ 70,00
Prikballon :
*
€70,00
Spookkot:
*
€ 75,00
Kraam verkoop droogvis:
*
€ 100,00
Schietkraam :
*
Visspel :
€ 100,00
*
€ 125,00
Miniscooter/kinderbuggy’s:
*
€ 140,00
Gebakkraam voor oliebollen en frieten:
*
€ 150,00
Kindermolen :
*
€ 150,00
Lambada:
*
Rupsmolen :
€ 175,00
*
€175,00
Lunapark:
*
€ 250,00
Autoscooter:
Art. 4: De belasting is verschuldigd door de uitbaters van de frituurkramen, de kramen voor
verkoop aan Tt spit en verkoop van bloemen en de kermisinrichtingen terwijl de
eigenaars solidair de belasting verschuldigd zijn.
Art. 5: De belasting voor de plaatsing van frituurkramen bij de sporthal en op de markt, de
belasting betreffende plaatsen van kip aan ‘t spit, verkoop bloemen op kerkhof en de
belastingen vermeld onder art. 3 van onderhavig reglement worden contant
ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling of
kwijting wordt de belasting ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.
Art. 6: De beslissing wordt definitief na het afsluiten van het onderzoek de commodo et
incommodo indien er geen bezwaren zijn ingediend.
Art. 7: Onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de Heer Provinciegouverneur.
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