Provincie
Oost-Vlaanderen

Arrondissement
Dendermonde

Gemeente
Berlare

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting van 22 februari 2021
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Kim Haentjens,
Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert,
Callaert Gino, D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Verdonck Wim, Jan Van Hee,
raadsleden;
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur
Openbare zitting

6.

Goedkeuren verlenging tijdelijke aanpassing van de geldende tarieven voor de
inname van het openbaar domein ambulante handel voor de periode van 1/01/2021
tot en met 31/12/2021

DE RAAD,
•
•

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op het gemeentelijk reglement inname openbaar domein, goedgekeurd in gemeenteraad van

20/11/2019;
•
•
•

•

•

Overwegende dat ambulante handelaars met een standplaats op het openbaar domein een
belasting dienen te betalen;
Overwegende de verminderde inkomsten van ambulante handelaars in het kader van het
coronavirus Covid-19;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24/08/2020 om 50% korting op het standgeld voor alle
vergunde innames van het' openbaar domein voor het uitoefenen van ambulante handel in te
voeren en dit voor de periode van 1/07/2020 tot 31/12/2020;
Overwegende dat de situatie voor de ambulante handelaars nog niet is gewijzigd, wordt door het
college van burgemeester en schepenen voorgesteld om de bovenvermelde periode te verlengen
tot en met 30/06/2021;
Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART.1
De beslissing om 50% procent korting te geven op het standgeld voor alle vergunde innames van het
openbaar domein voor het uitoefenen van ambulante handel te verlengen tot en met 31/12/2021.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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