PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 03 september 2018.
Aanwezig: A. Vanheste, burgemeester, E. Vanhee, voorzitter, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, schepenen, M. Rossey, N. Gerry, L. Boudolf, P. George, B. Dequeecker, S. Van Der
Maelen, M. Bossuyt, C. Verbrugge, M. Vandermeeren, S. Van Damme, R. Florizoone,
gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, algemeen directeur
Retributie op het ter beschikking stellen van windschermen voor terrassen op het openbaar
domein. Invoeren.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 173 van de Grondwet
 artikel 42 en 43, §2, 15° van het gemeentedecreet;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de omzendbrief inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit – BB
2011/1 - van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en Vlaamse Rand d.d. 10 juni 2011;
 het algemeen gemeentelijk politiereglement, hoofdstuk II, afdeling 3, artikel 10 bis: bijzondere
bepalingen van toepassing op terrassen op de Markt van De Panne;
Gelet op de aanleiding, zijnde :
 Naar aanleiding van de vernieuwing van het marktplein heeft het gemeentebestuur beslist dat de
terrassen van de handelszaken op de Markt met uniforme windschermen moesten worden
afgebakend;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 De windschermen van de terrassen op de Markt moeten voldoen aan de bepalingen van artikel 10,
10bis en 12 van het algemeen gemeentelijk politiereglement, onder meer met betrekking tot de
afmetingen, het materiaal en de kleur. Het staat iedere uitbater vrij al dan niet windschermen te
plaatsen of deze desgevallend zelf aan te kopen, met dien verstande dat ze moeten voldoen aan
voormelde bepalingen.
 Een globale aanschaf van de windschermen voor alle handelszaken samen kan aan een gunstiger
prijs dan wanneer iedere uitbater individueel instaat voor de aankoop van de voor zijn zaak
dienstige afsluitingen.
Het gebruiken van de windschermen, die het gemeentebestuur ter beschikking stelt, en het betalen
van daaraan verbonden retributie, is voor de betrokken uitbaters financieel voordeliger dan het zelf
aankopen van deze terrasafsluitingen. Te meer dat de criteria, waaraan de windschermen moeten
voldoen, dermate in het politiereglement zijn omschreven dat het quasi uitgesloten is dat identieke
exemplaren aan een gunstigere prijs beschikbaar zijn.
 Het gemeentebestuur heeft in die optiek windschermen aangekocht, waarmee alle terrassen op de
Markt kunnen worden afgebakend. Met een retributie wenst het gemeentebestuur de kostprijs via de
respectieve uitbaters te recupereren.
BESLIST

met 13 ja-stemmen en 5 onthoudingen

Art.1:

Er wordt vanaf 1 januari 2019 een retributie gevestigd op het ter beschikking stellen van
windschermen voor terrassen op het openbaar domein.

Art.2:

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, die exploitant is van de
handelszaak waarbij het terras hoort.

Art.3:

De retributie wordt berekend op basis van het aantal lopende meter windscherm, die aan de
exploitant ter beschikking wordt gesteld.
De retributie wordt vastgesteld op 83,80 EUR/m/jaar.

Art.4:

De retributie is verschuldigd voor het volledige jaar.
De retributie wordt aangerekend vanaf de maand, dat de windschermen aan de exploitant ter
beschikking worden gesteld.

Indien de windschermen in de loop van het jaar aan de exploitant ter beschikking worden
gesteld, wordt de retributie aangerekend pro rata het aantal maanden dat hij de schermen ter
beschikking heeft, inclusief de maand van de terbeschikkingstelling.
Indien de exploitant afziet van het gebruik van de windschermen, die door het
gemeentebestuur ter beschikking zijn gesteld, in de loop van het jaar aan de exploitant ter
beschikking worden gesteld, is de retributie ook nog verschuldigd voor de maand, waarin hij
van de windschermen geen gebruik meer maakt.
Art.5:

De retributie moet worden betaald uiterlijk één maand na ontvangst van de
betalingsuitnodiging opgemaakt door het gemeentebestuur.

Art.6:

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie via een dwangbevel worden ingevorderd,
voor zover de schuld onbetwist en opeisbaar is. Bij betwisting wordt de retributie
burgerrechtelijk ingevorderd.

Art.7:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegestuurd.
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