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Diverse aanpassingen aan belastings- en retributiereglementen als gevolg van de COVID-19 crisis.
Goedkeuring.

De gemeenteraad,
Regelgeving
-

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
omzendbrief KB / ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit

Voorafgaande beslissingen en advies
-

besluit van 10 december 2019 tot vaststelling van het retributiereglement op het plaatsen van
kermisinrichtingen en circussen
besluit van 10 december 2019 tot vaststelling van het verhuurreglement en tarieven voor de stedelijke
infrastructuur
besluit van 10 december 2019 tot vaststelling van het belastingreglement op ambulante activiteiten op
openbare markten, pleinen en openbaar domein
besluit van 21 april 2020 tot vaststelling van een 1ste pakket fiscale steunmaatregelen ingevolge de COVID-19
crisis
besluit van 30 juni 2020 tot vaststelling van een 2de pakket steunmaatregelen ingevolge de COVID-19 crisis
advies van ABB van 20 maart 2020 rond de stemming en toepassing van belastings- of retributiereglementen
of hun wijzigingen in het kader van COVID-19 maatregelen

Feiten en motivering
De beperkende coronamaatregelen, opgelegd door de overheid en die wellicht nog geruime tijd van kracht zullen
bliiven, hebben een aanzienlijke impact op de organisatie, de werking en rendabiliteit van evenementen. Als
stadsbestuur willen we de organisatoren van evenementen financieel steunen door voor de komende periode de
betaling van bepaalde retributies vrij te stellen. Concreet gaat het om:
-

vrijstelling retributie voor de septemberkermis – editie 2020: na de versoepeling van de veiligheidsraad,
waarbij buitenevenementen tot 400 personen toegelaten worden en na overleg met de foorkramers werd
beslist de septemberkermis te laten doorgaan, mits naleving van de geldende coronamaatregelen. Het
valt echter te verwachten dat door de strikte voorwaarden de foorkramers een negatieve impact zullen
ervaren op hun omzet. Bijgevolg is het aangewezen de foorkramers te ondersteunen door vrijstelling
van het betalen van de retributie voor de editie 2020 van de septemberkermis te verlenen.

-

vrijstelling retributie voor de verhuur van stedelijke infrastructuur voor verenigingen: de geldende
afstandsregels bij organisatie van evenementen leidt ertoe dat de verenigingen die iets wensen te
organiseren geconfronteerd worden, met hetzij hogere kosten voor de huur van ruimere zalen, hetzij met
gederfde ontvangsten door de opgelegde lagere bezettingsgraad van de infrastructuur. Hierdoor wordt
een evenement vaak verlieslatend, wat een rem zet op de organisatie ervan. Het stadsbestuur wenst
ook hier een duwtje in de rug te geven door de stedelijke infrastructuur van 1 september 2020 tot en met
31 augustus 2021 kosteloos ter beschikking te stellen van alle verenigingen van categorie B uit het
verhuurreglement, met uitsluiting van de Izegemse onderwijsinstellingen en politieke partijen. Het
systeem van de credits wordt voor datzelfde werkingsjaar opgeschort.

-

vermindering belastingtarieven op ambulante activiteiten op openbare markten, pleinen en openbaar
domein: in de gemeenteraad van 30 juni werd de vrijstelling van betaling van het standgeld voor de
markten verlengd tot 31 augustus 2020. Intussen stellen we vast dat de geldende beperkende
coronamaatregelen voor de organisatie van de wekelijkse markt nog een geruime tijd zal leiden tot
lagere bezoekerscijfers voor de markt en dientengevolge ook een lagere rentabiliteit voor de
marktkramers. Om de standhouders te ondersteunen wordt voorgesteld vanaf 1 september 2020 tot 31
december 2020 de belastingtarieven te verminderen tot één derde van de tarieven, zoals goedgekeurd
in het belastingreglement op ambulante activiteiten op openbare markten, pleinen en openbaar domein
van 10 december 2019.

BESLUIT met algemene stemmen:
Art. 1 – Voor de editie 2020 van de septemberkermis wordt vrijstelling verleend van het betalen van de retributie
op het plaatsen van kermisinrichtingen en circussen, goedgekeurd volgens het retributiereglement van 10
december 2019.
Art. 2 - Aan alle Izegemse verenigingen van categorie B, met uitsluiting van de Izegemse onderwijsinstellingen
en politieke partijen, wordt van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 vrijstelling verleend van het
betalen van de retributie voor de huur van stedelijke infrastructuur, zoals goedgekeurd in het verhuurreglement
voor stedelijke infrastructuur van 10 december 2019.
Art. 3 – Het systeem van de credits, zoals uitgewerkt in het verhuurreglement voor stedelijke infrastructuur van 10
december 2019, wordt opgeschort voor het werkingsjaar, dat loopt van 1 september 2020 tot 31 augustus 2021.
Art. 4 – Voor de belasting op ambulante activiteiten op openbare markten, pleinen en openbaar domein worden
de tarieven, zoals bepaald in artikel 4 van het belastingreglement van 10 december 2019, van 1 september 2020
tot 31 december 2020 verminderd tot één derde van de bij dat besluit van 10 december 2019 goedgekeurde
tarieven.

De algemeen directeur,
get. Jacobus Anton

Namens de Gemeenteraad,

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
De algemeen directeur,

Jacobus Anton

De wnd. voorzitter,
get. Christiaens Eveline

