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STAD MECHELEN
RETRIBUTIE OP HET INNEMEN VAN STANDPLAATSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN
DOOR FRITUREN EN HOTDOGKRAMEN
Vergadering van 26 november 2013
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het advies van de F.O.D. Economie zoals bepaald wordt in artikel 10 §2 van de wet
van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante- en
kermisactiviteiten, zoals gewijzigd;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 21 december
2010.
BESLUIT :
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december 2019,
wordt een retributie gevestigd op het innemen van volgende standplaatsen op het
openbaar domein door frituren en hotdogkramen.
 frituren:
Korenmarkt
Zandpoortvest
Pasbrug
G. Gezellelaan
Nekkerspoelstraat
Muizen (Muizen-Dorp)
Hombeek (Hombeek-Dorp)
Leest (Leest-Dorp)
Battelsesteenweg (Landweg)
Lansiersstraat
Liersesteenweg / Oud Oefenplein
Artikel 2 - De retributie is jaarlijks verschuldigd door de uitbater van de frituur of het
hotdogkraam en wordt vastgesteld voor het innemen van bepaalde standplaatsen
op het openbaar domein door frituren en hotdogkramen.
Het tarief van de retributie is afhankelijk van de standplaats op het openbaar
domein.
Artikel 3 - Het bedrag van de volledig verschuldigde retributie dient tegen ontvangstbewijs
gestort te worden bij de financieel beheerder binnen de 30 dagen na de
toezending van de factuur.
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning
geschieden met alle geëigende rechtsmiddelen.
Artikel 4 - De daartoe beëdigde aangestelden van het stadsbestuur zijn gemachtigd alle
inbreuken op deze verordening vast te stellen.
Artikel 5 - Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het
vaststellen van het tarief van de retributie.
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Artikel 6 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
De Secretaris,
(get.) Erik Laga

De Voorzitter,
(get.) Christiaan Backx

