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De Raad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013;
Gelet op het verslag van het college dd. 8 september 2015 waarbij het college vraagt om
de prijsstijging van de elektriciteit na te gaan en een hieraan aangepaste retributie voor te
stellen;
Gelet op het verslag van het college dd. 20 oktober 2015 waarbij het college een voorstel
vraagt van jaarlijks herzienbare prijzen, proportioneel aan de werkelijke stijging van de
elektriciteitsprijzen en meer duidelijkheid vraagt over de facturen welke horen bij het
verbruik van de foorkosten.
Gelet op het collegeverslag dd. 24 november 2015 waarbij het college akkoord gaat dat er
in het reglement een clausule wordt ingelast om bij een kostentoename van 5%, deze door
te rekenen aan de foorkramer;
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met
260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;

Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Met 22 ja-stemmen (algemeen stemmen).
BESLUIT
Artikel 1 :
Er wordt voor een periode van 3 jaar, met ingang van 1 januari 2016 en eindigend op 31
december 2019, een retributie gevestigd op het leveren, door het gemeentebestuur, van
elektriciteit via de gemeentelijke foor- of marktkasten.
De retributie wordt als volgt vastgesteld :
Attractie
Koordjetrek
Visspel
Schietkraam
Kindermolen
Frituur
Funhouse
Lunapark
Pita
Samsonspel
Boogschieten
Hotdogkraam
Suikerspin
Derby
Ballenspel
Paardenpiste
Kinderbuggy
Trampoline
Aqua Fun
Euroball

Duur standplaats :
1 weekend
€ 20,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 85,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 85,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

Duur standplaats :
2 weekends
€ 30,00
€ 45,00
€ 30,00
€ 60,00
€ 67,50
€ 52,50
€ 127,50
€ 30,00
€ 30,00
€ 127,50
€ 30,00
€ 30,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

Wanneer het een andere attractie betreft dan hierboven genoemd, wordt de retributie als
volgt vastgesteld :
- Een forfaitaire aansluitkost van € 10 (éénmalig) per aansluiting.
- Ter beschikking stellen van vermogen : € 3 per kVA en per openingsdag.
- Attracties met een vermogen van meer dan 15 kVA dienen zelf in te staan voor
elektriciteitsvoorziening.
De retributie is betaalbaar door overschrijving vóór het begin van de foor. Bij gebreke
wordt de retributie van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.
Vanaf dat de elektriciteitsmaatschappij een kostentoename van 5% aanrekent aan de
gemeente, wordt deze op haar beurt verrekend aan de foorkramers

Artikel 2 :
Er wordt voor een periode van 3 jaar, met ingang van 1 januari 2016 en eindigend op 31
december 2019 voor de winter- en zomerkermis in Opwijk centrum, een directe retributie
gevestigd voor de standplaats van volgende attracties :
Attractie
Autoscooter
Boogschieten
Levende
paarden
Visspel
Kindermolen
Koordjetrek
Funhouse
Samsonspel
Frituur
Schietkraam
Rupsmolen
Lambada
Breakdance
Lunapark
Aqua Fun
Hotdog
Suikerspin
Spookkot
Derby
Ballenspel
G-Force
Kinderbuggy
Trampoline

Standplaats
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Hof ten Hemelrijk
Hof ten Hemelrijk
Hof ten Hemelrijk
Hof ten Hemelrijk
Hof ten Hemelrijk
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Hof ten Hemelrijk
Hof ten Hemelrijk

Winterkermis
1 weekend
€ 100,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 20,00
-

Zomerkermis
2 weekends
€ 700,00
€ 130,00
€ 105,00
€ 180,00
€ 105,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 105,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 30,00
€ 105,00
€ 105,00
€ 105,00
€ 400,00
€ 150,00
€ 100,00

Voor volgende kermissen wordt er geen retributie geheven voor een standplaats :
- Carnavalkermis : zondag vóór Pasen
- Nijverseelkerkkermis : 31 mei, indien deze een zondag is, of de zondag nadien.
- Nijverseelkermis (Kalkestraat) : tweede zondag na zomerkermis.
- Droeshoutkermis : derde zondag na zomerkermis
- Mazenzelekermis : eerste zondag van augustus
Artikel 3 :
De retributie is betaalbaar door overschrijving, vóór het begin van de foor. Bij gebreke
wordt de retributie van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.
De retributie is onderhevig aan indexatie.
Artikel 4 :
De belastingplichtige kan bezwaar indienen volgens het geldende gemeenteraadsbesluit.
Artikel 5 :
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant.

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
de secretaris,
get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, 21 december 2015
In opdracht :

Mevr. Katleen Biesemans
Gemeentesecretaris

Mevr. Joske VERMEIR
Voorzitter gemeenteraad

