Provincie Antwerpen
Gemeente Sint-Amands
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
GEMEENTERAAD
ZITTING 04/11/2014
Aanwezig:

Peter Van Hoeymissen, Burgemeester
Bart De Schutter, Els De Smedt, Frans Joos, Eddy Ceurstemont, Heiko
Van Muylder, Schepenen
Jan Moeyersons, Raf De Blaiser, Koen Segers, Didier Aerts, Annelies
Reynaert, Erna Vingerhoets, Patrick De Luca, Ben Waumans, Femke
Vleminckx, Erik De Keersmaecker, Ginette Van de Plas, Jan Pauwels,
Maria Van Gucht, Raadsleden
Helena Lejon, Gemeentesecretaris

Verontschuldigd:
Goedkeuring aanpassing belastingreglement, plaatsrecht voor terrassen op openbaar
domein
De gemeenteraad,
Regelgeving
Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen van het gemeentedecreet;
Aanleiding / situering
Overwegende dat het plaatsen van terrassen gebeurt door een inname van de openbare
weg, en een last met zich meebrengt voor de gebruikers van het voetpad. De plaatsing van
een terras betekent een uitbreiding van een handelszaak en een vergroting van de
exploitatiemogelijkheden;
Overwegende dat het meer dan billijk is dat, omwille van dit privatief gebruik van de
openbare wegenis, hiervoor een plaatsrecht zou betaald worden aan de gemeente;
Inhoud en motivering
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het belastingreglement voor het plaatsrecht voor terrassen op openbaar domein
zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 26/11/2013;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot wijziging van
bovenvermeld reglement;
Besluit
Art.1

De gemeenteraad van Sint-Amands beslist vanaf 01/01/2015 tot 31/12/2018 de
plaatsrechten voor terrassen op het openbaar domein vast te stellen als volgt:
1) Permanent terras (periode 1 januari tot 31 december)
a. voor overdekte terrassen:
voor de eerste 50 m2: € 12,00/m2
voor de volgende m2: € 6,00/m2
b. voor niet overdekte terrassen:
voor de eerste 50 m2: € 6,00/m2
voor de volgende m2: € 3,00/m2
2) Zomerterras (in de periode 1 maart tot 31 oktober)
a. voor overdekte terrassen:
voor de eerste 50 m2: € 8,00/m2
voor de volgende m2: € 4,00/m2
b. voor niet overdekte terrassen:
voor de eerste 50 m2: € 4,00/m2
voor de volgende m2: € 2,00/m2
De belasting is ondeelbaar en voor de hele periode verschuldigd, ongeacht de datum van
aanvraag of beëindiging van de opstelling.
Art.2
Tijdelijke terrassen en terrasuitbreidingen ter gelegenheid van speciale evenementen zijn
vrijgesteld van deze belasting. De vrijstelling geldt enkel voor de dag(en) van het evenement
zelf.
Art.3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
reglement.
Art.4
Indien tijdens het onderzoek de commodo en incommodo geen bezwaren worden ingediend
zal deze beslissing als definitief mogen aanzien worden en de hogere overheid voor het
nodige gevolg worden overgemaakt.
Met 17 stemmen voor (Peter Van Hoeymissen, Bart De Schutter, Els De Smedt, Frans Joos,
Eddy Ceurstemont, Jan Moeyersons, Raf De Blaiser, Didier Aerts, Annelies Reynaert, Erna
Vingerhoets, Patrick De Luca, Ben Waumans, Femke Vleminckx, Erik De Keersmaecker,
Ginette Van de Plas, Jan Pauwels, Maria Van Gucht), 1 onthouding (Koen Segers)
Vastgesteld te Sint-Amands in de vergadering van de gemeenteraad
op datum van 04/11/2014
Namens de raad,
get. de Gemeentesecretaris,
Helena Lejon

get. de Burgemeester,
Peter Van Hoeymissen
Voor eensluidend afschrift
Sint-Amands, 20/09/2017

De Gemeentesecretaris,
Helena Lejon

De Burgemeester,
Peter Van Hoeymissen

