Vestiging van een retributie op het gebruik van elektriciteitskasten
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019
wordt een retributie gevestigd ten laste van diegenen die gebruik maken van de
elektriciteitskasten die opgesteld staan op het marktplein en rond de kerk.
Artikel 2. Volgende forfaitaire tarieven worden vastgesteld:
1. Kermissen: carnavalfoor, zomerkermis, braderij:
- 150,00 euro voor de grote kermisattracties: o.a.: autoscooter, rupsmolen, lambada, …
- 80,00 euro voor alle andere kermisattracties en alle andere aansluitingen;
2. Maandelijkse marktdag:
- 6,00 euro voor gebakkramen: gebakken vis, kip aan ’t spit, wafels, ….;
- 3,00 euro voor alle andere aansluitingen.
Het bedrag van de retributie geldt per aansluiting per kermis of marktdag.
Artikel 3. Enkel aan de gebruiker die voor zijn installatie(s) een positief keuringsverslag kan
voorleggen wordt toelating gegeven tot gebruik van de elektriciteitskast.
Artikel 4. De retributie is verschuldigd door de gebruiker en dient te worden betaald:
- jaarlijks en vooraf door de personen die een standplaats hebben bij abonnement tijdens de
maandelijkse openbare marktdag door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het
rekeningnummer van het gemeentebestuur; bij jaarlijkse betaling is de retributie slechts
verschuldigd voor 10 maanden;
- in handen van een door het gemeentebestuur aangestelde persoon en tegen afgifte van een
ontvangstbewijs, tijdens de marktdag, door de personen die geen standplaats hebben bij
abonnement op de openbare markt;
- vooraf door de personen die een standplaats hebben op de kermis en die betalen door
overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van het
gemeentebestuur;
- in handen van een door het gemeentebestuur aangestelde persoon en tegen afgifte van een
ontvangstbewijs, de maandag na de eerste zondag van de kermis, door de personen die niet
vooraf betalen via overschrijving.
Artikel 5. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren bij dwangbevel voor de
niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.

