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Reizen met een kampeerauto (motorhome) wordt steeds belangrijker. Investeren
in een kampeerautoterrein draagt bij aan de toeristische uitstraling van de
gemeente.
Het gemeentebestuur heeft de optie genomen om een kampeerautoterrein met
overnachtingsmogelijkheid te realiseren langs de Vaarstraat in de nabijheid van
de jeugdsite ‘Torp en dit met een financiële ondersteuning van de provincie WestVlaanderen.
Dit kampeerautoterrein biedt motorhomereizigers een standplaats met de
mogelijkheid om elektriciteit en water af te nemen en om afvalwater te lozen.
Het kampeerautoterrein is daarnaast uitgerust met afvalbakken en met WIFI.
Het budget van de gemeente kan niet sluitend gemaakt worden zonder het
inschrijven van eigen gemeentelijke ontvangsten. De tarieven voor deze nieuwe
gemeentelijke dienstverlening dienen vastgelegd te worden in een gemeentelijk
retributiereglement.









Besluit

Het ontwerp van retributiereglement voor het kampeerautoterrein wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 1
Het gemeentelijk retributiereglement op het gebruik van het kampeerautoterrein
Gistel wordt vastgesteld als volgt:
Artikel 1.1
Er wordt voor een periode eindigend op 31 december 2025 een retributie vastgesteld
op het gebruik van het kampeerautoterrein Gistel.
Deze retributie valt ten laste van de gebruiker van het kampeerautoterrein Gistel. De
gebruiker van het kampeerautoterrein is de eigenaar of de huurder van de gebruikte
kampeerauto.
Artikel 1.2
De gebruiker dient bij het oprijden van het kampeerautoterrein een dagticket te
nemen aan de ticketzuil. Een dagticket kost € 14. Dit ticket is geldig voor een periode
van 24 uur en geldt als bewijs voor de staanplaats en de afname van elektriciteit.
Artikel 1.3
De gebruiker plaatst het dagticket aan de voorruit van de kampeerauto. Een
gemeentelijk aangestelde controleert de kampeerauto’s op het kampeerautoterrein
op de aanwezigheid van een dagticket. Wanneer geen dagticket aanwezig is aan de
voorruit van de kampeerauto wordt de gebruiker een factuur gestuurd.
Artikel 1.4
De gebruiker kan een jeton kopen aan de ticketzuil. Met deze jeton kan de gebruiker
water afnemen aan de sanizuil. Met één jeton kan 80 à 90 l water afgenomen
worden. Een jeton kost € 1.
Artikel 2
De financiële aspecten van dit besluit worden als volgt vastgelegd:
INKOMSTEN
Omschrijving

Bedrag (incl. btw)

Retributie kampeerautoterrein
Zomerloos
Tickets
Jetons

€ 18.000 / voorstel
administratie

AR/BI/Actie
Beschikbaar krediet
Actie aan te maken met
budgetwijziging 2019 – 1

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid verleend om een
standpunt in te nemen over interpretatievraagstukken m.b.t. de toepassing van het
reglement waarover onduidelijkheid bestaat.

Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid
volgens artikel 285 § 1 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 5
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
gemeentelijke diensten
FD: 3
Zomerloos: 1

namens de gemeenteraad
de algemeen directeur
Joost Mangeleer

de voorzitter gemeenteraad
Wim Gevaert

voor eensluidend afschrift
de algemeen directeur

de burgemeester
(delegatie ondertekeningsbevoegdheid
bij besluit voorzitter gemeenteraad
d.d. 15 februari 2019)

Joost Mangeleer

Gauthier Defreyne

