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INTREKKEN VAN HET BELASTINGREGLEMENT VAN 16 DECEMBER 2019 OP HET PLAATSEN VAN
TERRASSEN, TAFELS, STOELEN EN DERGELIJKE MEER OP HET STRAND EN DE WANDELWEG TEN
NOORDEN VAN DE RIJWEG OP DE ZEEDIJK.
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid
van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van
het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de
politiezones en hulpverleningszones;
Gelet op het Ministerieel besluit van 18 en 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende belastingreglement op het plaatsen van
terrassen, tafels, stoelen en dergelijke meer op het strand en de wandelweg ten noorden van de rijweg op de zeedijk;
Overwegende dat sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad steeds
strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie; dat het plaatsen van terrassen
werd niet toegestaan ten gevolge van de verplichte maatregelen om social distancing niet te hypothekeren; dat de
regels van social distancing zullen nog lange tijd toepasselijk blijven en de uitbating van terrassen negatief
beïnvloeden; dat cafés en restaurants die terrassen buiten plaatsen zullen pas bij de laatste categorieën van
ondernemers hun activiteiten kunnen hervatten.
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen deze belasting wil afschaffen om zo ademruimte te
creëren voor deze handelszaken; hiermee komt de gemeente tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om
deze belasting te herzien zodat de belastingplichtige economische actoren minder belasting moeten betalen op deze
activiteiten waarop ze door de crisis al financieel zwaar inleveren;
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Art. 1: Het belastingreglement van 16 december 2019 houdende belastingreglement op het plaatsen van terrassen,
tafels, stoelen en dergelijke meer op het strand en de wandelweg ten noorden van de rijweg op de zeedijk wordt
ingetrokken.
Art. 2: Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van
het decreet over het lokaal bestuur.
De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van de gewijzigde reglementen op de
website van de gemeente overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de
bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de
reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de
raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.
Art. 3: De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit besluit
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
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