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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het college van burgemeester besliste op 17 mei 2021 een afwijking van het retributiereglement 
voor evenementen op het openbaar domein toe te staan tijdens de maanden juni - augustus 2021.

De gemeenteraad moet een afwijking van het retributiereglement voor evenementen op het 
openbaar domein goedkeuren.

Argumentatie
Omdat verwacht wordt dat buitenactiviteiten in de zomer opnieuw mogelijk zijn en omdat de 
verenigingen van Herentals het voorbije jaar hun werking moesten stilleggen en geen activiteiten 
konden organiseren, stelt de administratie voor om een aantal locaties in het openbaar domein voor 
de maanden juni, juli, augustus en september gratis ter beschikking te stellen. De administratie stelt 
voor om locaties zoals ze vermeld staan in het retributiereglement voor evenementen op het 
openbare domein enerzijds, het buitenplein van cc 't Schaliken anderzijds in dit kader op te nemen. 



In concreto stelt de administratie voor om, na advies van de werkgroep Samen tegen corona, voor 
deze locaties door de gemeenteraad een tijdelijke afwijking op het reglement te laten beslissen met 
name dat voor de retributies voor de inname van dit openbare domein of het gebruik van het 
buitenplein aan de erkende Herentalse verengingen van categorie B in de zomermaanden de 
retributies van categorie A aan worden gerekend. Enkele voorwaarden blijven geldig:

 de normale toelatingen, aanvraagprocedures, reglementen, termijnen en bevoegdheden 
blijven verder onverkort geldig

 alle andere tarieven uit de retributiereglementen zoals bijvoorbeeld de retributies voor 
algemene ondersteuning, boetes, bijkomende prestaties etc. blijven van toepassing en 
worden geïnd indien nodig

 voor het buitenplein van cc 't Schaliken geldt dat de foyer zelf nooit gratis kan worden 
gebruikt, ook niet bij slecht weer. Ook de toiletten zijn niet beschikbaar. Op het buitenplein is 
verder geen technische ondersteuning door het cultuurcentrum.

Door deze tegemoetkoming wil de stad ervoor zorgen dat de erkende Herentalse verenigingen uit 
categorie B aangemoedigd worden om op eigen initiatief openluchtactiviteiten te organiseren. De 
keuze van het soort activiteiten mogen ze zelf bepalen, zolang ze voldoen aan de stedelijke regels 
geldend voor evenementen en conform hogere voorwaarden. Het toekennen van een uitzondering 
of afwijking van het retributiereglement is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Besluit

De gemeenteraad keurt de tijdelijke afwijking op het retributiereglement voor evenementen op 
openbaar domein goed.

De gemeenteraad  beslist om het buitenplein van cc 't Schaliken tijdelijk  op te nemen bij de locaties 
beschreven in het retributiereglement voor evenementen op het openbaar domein, van 1 juni tot en 
met 30 september 2021.

Van 1 juni tot en met 30 september 2021 wordt aan de erkende Herentalse verenigingen van 
categorie B de retributies van categorie A aangerekend voor de locaties beschreven in het 
retributiereglement of voor het gebruik van het buitenplein van cc 't Schaliken.
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