
 

Openbare besluitenlijst - Gemeenteraad 07 mei 2021 1 

Stad Blankenberge 

Openbare besluitenlijst - Gemeenteraad 

Zitting van 07 mei 2021 

 

De besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van 07 mei 2021 werd overeenkomstig 
artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de 
provinciegouverneur op heden, 10 mei 2021, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de 
webtoepassing van de stad Blankenberge. 

 

Peter Verheyden Patrick M. M. De Meulenaere 

Algemeen directeur Voorzitter 

  

Agenda 
 

OPENBARE ZITTING 

1 Mededelingen van de voorzitter. 

2 Aanvraag Open VLD conform artikel 19 van het decreet lokaal bestuur en conform artikel 
1§4 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Voorstel van raadsbesluit 
m.b.t. het duiden van de beschuldigingen richting de concessionarissen van de 
strandbars. Goedkeuring. Stemming. 

De politieke impasse waarin onze geliefde badstad zich al sinds vorige week bevindt, schaadt 
Blankenberge. Het schaadt niet enkel het vertrouwen in de politiek maar heeft een directe impact op 
onze inwoners. 
 
Het moddergooien tussen de leden van het schepencollege, de leugens en onsamenhangende 
verklaringen zorgen voor grote onrust. We wensen daarom duidelijkheid te bekomen omtrent het 
schrijven dat vorige week dinsdag vertrok vanuit het stadhuis. Daarin worden namens het college van 
burgemeester en schepenen de concessiehouders van de strandbars (die zelfs nog niet verhoord 
werden) als potentiële schuldigen bestempeld. Uitbaters van strandbars zijn blijkbaar niet onschuldig 
tot het tegendeel bewezen wordt. 
 
Wel onze fractie begrijpt dit eigenlijk niet. Een brief, namens het college, getekend door de algemeen 
directeur en de burgemeester, die dreigt de concessie te ontnemen van mensen die nog niet verhoord 
werden en dat nog terwijl het gerechtelijke onderzoek nog loopt. 
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Wie niet beter weet, zou geloven dat deze communicatie sommigen goed uitkomt. De Open Vld fractie 
heeft daarom enkele vragen, die duidelijkheid moeten brengen in dit dossier. We verwijzen daarin 
naar enkele passages uit de eerder genoemde brief. 
 
1. In de brief verklaart de stad : ‘Het college heeft recent enkele eerste concrete aanwijzingen 
verkregen waaruit blijkt dat u zich schuldig zou hebben gemaakt aan verboden prijsafspraken (in de 
zin van 314 Sw.) ..’ Wat betekent dit?  
2. Wanneer en op welke manier werd ‘het college’ daarvan in kennis gesteld? 
 
Gezien het een inkennisstelling betreft, lijkt ons dit document onderhevig aan de decretale bepalingen 
omtrent de openbaarheid van bestuur. Graag zouden wij dat document dan ook aan deze 
gemeenteraad gepresenteerd zien deze worden op de gemeenteraad hedenavond! 
 
Daarom doet de Open Vld fractie volgende voorstellen van raadsbesluit: 
 
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de 
beschuldigingen geuit in de brief aan de concessiehouders van de strandbar te staven. De 
gemeenteraad vraagt dit te doen door de nodige bewijsstukken tijdens deze gemeenteraad voor te 
leggen. 
 
Beslissing: 
Goedgekeurd 

3 Aanvraag Open VLD conform artikel 19 van het decreet lokaal bestuur en artikel 1§4 van 
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Voorstel van raadsbesluit m.b.t. het 
terugtrekken van alle niet wettelijk toegewezen bevoegdheden van het college van 
burgemeester en schepenen naar de gemeenteraad. Goedkeuring. Stemming. 

De Open Vld-fractie, en iedereen die de waarden van de democratie hoog in het vaandel draagt, is het 
erover eens dat alle beslissingen steeds door een meerderheid moeten worden gedragen.  
 
De realiteit vandaag is dat één van de meerderheidspartijen het vertrouwen in de burgemeester en 
haar meerderheid heeft opgezegd. Bijgevolg kan het schepencollege nog slechts rekenen op de steun 
van 10 van de 27 gemeenteraadsleden. Het schepencollege kan met andere woorden geen 
democratisch gedragen beslissingen meer nemen. Hun beslissingen zijn dus per definitie niet langer 
legitiem. Om zeker te zijn dat elke beslissing door een meerderheid gedragen wordt, moeten we het 
zwaartepunt van de besluitvorming opnieuw bij de gemeenteraad leggen. 
 
In de huidige impasse vinden we het niet meer dan normaal dat alle bevoegdheden die de 
gemeenteraad aan het college verleend heeft, terug naar de gemeenteraad komen. 
 
Collegae gemeenteraadsleden, wij hoeven niet in het schepencollege te zetelen om onze 
verantwoordelijkheid als verkozenen ten volle op te nemen. Het schepencollege moet zich, zoals het 
decreet bepaalt, beperken tot het voorbereiden van de beraadslagingen en de besluiten van de 
gemeenteraad en die besluiten uitvoeren. In deze politieke impasse moet de beslissingsmacht terug 
bij de burger komen te liggen. De gemeenteraad vertegenwoordigt die burger het best. 
 
Het hoogste democratisch verkozen orgaan moet nu alle zeilen bijzetten om ons door deze politieke 
crisis te loodsen. Blankenberge kan er alvast op rekenen dat wij met de liberale fractie onze 
verantwoordelijkheid niet zullen ontlopen. 
 
Daarom doet de Open Vld fractie volgende voorstel van raadsbesluit: 
 
De gemeenteraad ontneemt het college van burgemeester en schepenen alle bevoegdheden die het 
hen overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van het decreet lokaal bestuur had toevertrouwd en 
ontneemt hem ook alle taken en bevoegdheden die deze gemeenteraad hem in delegatie of in functie 
van de daden van dagelijks bestuur had toevertrouwd. Als gevolg beschikt het college van 
burgemeester en schepenen enkel nog over de door het decreet over het lokaal bestuur zelf aan hem 
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uitdrukkelijk toegewezen bevoegdheden. Voor het overige oefent de gemeenteraad zelf opnieuw zijn 
volheid van bevoegdheid uit. 
 
De gemeenteraad zal in de komende maanden elk voorstel afzonderlijk beoordelen en in het 
belang van de inwoners naar meerderheden zoeken in functie van de voorliggende dossiers. 

Beslissing: 
Goedgekeurd 

4 Aanvraag Open VLD conform artikel 19 van het decreet lokaal bestuur en artikel 1§4 van 
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Voorstel van raadsbesluit m.b.t. de 
oprichting en samenstelling van drie gemeenteraadscommissies. Goedkeuring. 
Stemming. 

Met dit voorstel van raadsbesluit wensen wij drie gemeenteraadscommissies op de richten. Eén 
commissie hadden wij al langer aangekondigd en moet zich concentreren op de exitstrategie voor 
Blankenberge uit de Covidcrisis. Daar zullen maatregelen genomen worden die Blankenberge snel 
genoeg terug slagkrachtig kan maken en om onze stad voor te bereiden op een manier die ons terug 
op de kaart zet eerder dan haar verder weg zakken in het beleid dat de afgelopen twee jaar gevoerd 
werd. 
 
De twee andere commissies moeten zich over alle bevoegdheden buigen. Onze fractie stelt voor om 
een commissie dagelijks bestuur en ook een commissie sociale zaken op te richten. Dat moet ons in 
staat stellen op een meer flexibele manier beslissingen te nemen vanuit het hoogste democratische 
orgaan van de stad. Besluiten uit de commissie moeten uiteraard steeds worden bekrachtigd in de 
gemeenteraad. We streven ook naar beslissingen in consensus. Zo niet moet per voorbereidende 
beslissing uiteraard een meerderheid gevonden worden. 
 
De commissies zullen in overeenstemming met het huishoudelijke reglement van deze gemeenteraad 
samengesteld worden uit de gemeenteraadsleden. We roepen elke fractie dan ook op om in 
overeenstemming met het systeem imperiali leden af te vaardigen. Niet vertegenwoordigde fracties 
krijgen een raadgevende stem. 
 
Onze fractie stelt voor om geen uitvoerende mandatarissen in de commissies te laten zetelen. Wij 
willen de impasse in het college niet importeren naar dit initiatief dat ertoe moet leiden dat we de stad 
terug vlot kunnen trekken. Onze fractie stelt voor dat de commissies 10 leden zouden tellen en de 
vergaderingen van de commissies niet bezoldigd zouden zijn. 
 
Op die manier hopen we opnieuw aan de toekomst van onze geliefde badstad te kunnen werken. Wij 
hoeven niet in het schepencollege plaats te nemen om onze verantwoordelijkheden als 
gemeenteraadsleden ten volle te nemen. Het schepencollege mag zoals het decreet bepaalt de 
beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad(scommissies) helpen voorbereiden en ook 
uitvoeren. 
 
Blankenberge verdient het nu dat het hoogste democratisch en rechtstreeks verkozen orgaan alle 
zeilen bijzet om ons door deze politieke crisis te loodsen. Blankenberge kan er alvast op rekenen dat 
wij met de liberale fractie onze verantwoordelijkheid niet zullen ontlopen. 
 
Daarom doet de Open Vld fractie volgende voorstellen van raadsbesluit: 
 
De gemeenteraad richt overeenkomstig artikel 37§1 van het decreet lokaal bestuur en art. 35§1 en 
35§2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad een 10 leden tellende onbezoldigde 
gemeenteraadscommissie op ter voorbereiding van de post-covid periode en de daarbij horende 
relance. 
 
De gemeenteraad richt overeenkomstig artikel 37§1 van het decreet lokaal bestuur en art. 35§1 en 
35§2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad een 10 leden tellende onbezoldigde 
gemeenteraadscommissie dagelijks bestuur op om eerder genomen beslissingen van de stad waar 
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nodig bij te sturen ter voorbereiding van de gemeenteraad.  
 
De gemeenteraad richt overeenkomstig artikel 37§1 van het decreet lokaal bestuur en art. 35§1 en 
35§2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad een 10 leden tellende onbezoldigde 
gemeenteraadscommissie sociale zaken op om eerder genomen beslissingen van de stad waar nodig 
bij te sturen ter voorbereiding van de gemeenteraad. 
 
Beslissing: 
Goedgekeurd 

5 Aanvraag Open VLD conform artikel 19 van het decreet lokaal bestuur en artikel 1§4 van 
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Voorstel van raadsbesluit m.b.t.  
m.b.t. opzetten van een relanceplan. Goedkeuring. Stemming. 

 Amendement Vooruit. m.b.t. Aanvraag Open VLD.  Voorstel van raadsbesluit m.b.t. 
opzetten van een relanceplan. Goedkeuring. Stemming 

Overwegende dat de coronacrisis vrijwel een directe impact heeft op de economische en financiële 
situatie van bedrijven en ondernemers; 

Overwegende dat het stadsbestuur van Blankenberge het economisch en toeristisch herstel van de 
stad wenst te ondersteunen en te bevorderen waar mogelijk;  

Overwegende dat het bijgevolg wenselijk is dat de stad fiscale maatregelen neemt ter ondersteuning 
van de getroffen handelaars en het derhalve noodzakelijk acht om voor het aanslagjaar 2021 de 
belasting op terrassen en andere uitstallingen op het openbaar domein af te schaffen; 

De stad komt hierbij tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om enkele lokale 
belastingreglementen te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen 
moeten betalen op de activiteiten waarop ze door de crisis financieel al minder ontvangsten hebben; 

Om deze redenen dient het belastingreglement met betrekking tot de belasting op terrassen en 
andere uitstallingen op het openbaar domein, goedgekeurd in zitting van 26 mei 2020 aangepast te 
worden. 
 
Om deze redenen dient het belastingreglement met betrekking tot de jaarlijkse verblijfsbelasting, 
goedgekeurd in zitting van 26 mei 2020 aangepast te worden. 

 

Art 1: 

Artikel 4 van het belastingreglement op terrassen en andere uitstallingen op het openbaar domein, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2020 wordt vanaf het aanslagjaar 2021 als 
volgt hervastgesteld : 

Artikel 4: 

De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

voor het aanslagjaar 2021: 

Categorie Bedrag per 
begonnen vierkante 
meter 

Minimum 
aanslag 

Veranda’s, terrassen met terrasoverkapping en 
terrassen met dubbele zonwering op vrijstaande voet 

€ 0 € 0 

Terrassen met verkoop van snelgerechten € 0 € 0 

Windschermen  € 0 € 0 

Overige open terrassen € 0  € 0 
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Automatische apparaten € 0 euro per toestel 

 
 
voor het aanslagjaar 2022: 

Categorie Bedrag per 
begonnen vierkante 
meter 

Minimum 
aanslag 

Veranda’s, terrassen met terrasoverkapping en 
terrassen met dubbele zonwering op vrijstaande voet 

€ 41,00 € 372,00 

Terrassen met verkoop van snelgerechten € 41,00 € 807,00 

Windschermen  € 15,00 € 124,00 

Overige open terrassen € 20,00  € 173,00 

 

Automatische apparaten € 312,00 euro per toestel 

 

voor het aanslagjaar 2023: 

Categorie Bedrag per 
begonnen vierkante 
meter 

Minimum 
aanslag 

Veranda’s, terrassen met terrasoverkapping en 
terrassen met dubbele zonwering op vrijstaande voet 

€ 41,00 € 380,00 

Terrassen met verkoop van snelgerechten € 41,00 € 823,00 

Windschermen  € 15,00 € 126,00 

Overige open terrassen € 20,00  € 176,00 

 

Automatische apparaten € 318,00 euro per toestel 

 

voor het aanslagjaar 2024: 

Categorie Bedrag per 
begonnen vierkante 
meter 

Minimum 
aanslag 

Veranda’s, terrassen met terrasoverkapping en 
terrassen met dubbele zonwering op vrijstaande voet 

€ 42,00 € 388,00 

Terrassen met verkoop van snelgerechten € 42,00 € 840,00 

Windschermen  € 15,00 € 129,00 

Overige open terrassen € 21,00  € 180,00 

 

Automatische apparaten € 325,00 euro per toestel 

 
voor het aanslagjaar 2025: 

Categorie Bedrag per 
begonnen vierkante 
meter 

Minimum 
aanslag 
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Veranda’s, terrassen met terrasoverkapping en 
terrassen met dubbele zonwering op vrijstaande voet 

€ 43,00 € 395,00 

Terrassen met verkoop van snelgerechten € 43,00 € 857,00 

Windschermen  € 15,00 € 131,00 

Overige open terrassen € 21,00  € 183,00 

 

Automatische apparaten € 331,00 euro per toestel 

 

Art 1 bis: 
De artikels 4 en 7 van de verblijfsbelasting, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei  
2020 voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt vanaf het aanslagjaar 2021 als volgt 
hervastgesteld:  

Artikel 4: 

Voor het aanslagjaar 2021 wordt de belasting vastgesteld op 0 euro per kamer en per jaar.  
Voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 wordt de jaarlijkse belasting vastgesteld op 450,00 euro 
per kamer en per jaar. Het forfaitaire bedrag is betaalbaar per 6 maanden. 

Artikel 7: 

Aanslagjaren 2022 tot en met 2025 
Bij sluiting van de uitbating vóór 1 juli van het aanslagjaar is de verblijfsbelasting slechts voor de helft 
verschuldigd, zijnde 225 euro; 
Bij sluiting van de uitbating na 30 juni van het aanslagjaar blijft de belasting voor het ganse 
aanslagjaar verschuldigd, zijnde 450 euro; 
Bij start van de uitbating, voor zover het geen overdracht betreft, vóór 1 juli van het aanslagjaar is de 
verblijfsbelasting voor het ganse aanslagjaar verschuldigd, zijnde 450 euro; 
Bij start van de uitbating, voor zover het geen overdracht betreft, na 30 juni van het aanslagjaar is de 
verblijfsbelasting slechts voor de helft verschuldigd, zijnde 225 euro; 
Bij overdracht van de uitbating vóór 1 juli van het aanslagjaar is de verblijfsbelasting voor de eerste 6 
maanden verschuldigd door de overlater en voor de laatste 6 maanden door de overnemer; 
Bij overdracht na 30 juni van het aanslagjaar is de belasting voor het ganse aanslagjaar verschuldigd 
door de overlater; 
 
Beslissing amendement: 
Goedgekeurd 

 

 Aanvraag Open VLD conform artikel 19 van het decreet lokaal bestuur en artikel 1§4 van 
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Voorstel van raadsbesluit m.b.t.  
m.b.t. opzetten van een relanceplan. Goedkeuring. Stemming. 

 

Het is 17 maart 2020 wanneer onze partij de eerste keer met een uitgebreid pakket maatregelen in de 
strijd tegen de gevolgen van Covid-19 komt. Tot onze spijt werden de afzonderlijke onderdelen die wij 
voorstelden allen weggestemd en door de meerderheid zelfs niet toegelaten tot het democratische 
debat van de gemeenteraad. We zagen onze voorstellen toen echter in meer of minder gewijzigde 
vorm terug komen op dezelfde gemeenteraad en deze die daarop volgden. Hoewel wij uiteraard 
zouden hopen dat deze keer onze voorstellen in hetbelang van Blankenberge en de 
Blankenbergenaar meteen zouden worden goedgekeurd, kunnen wij er eigenlijk ook perfect mee 
leven als ze opnieuw gekopieerd zouden worden en onder het mom van deze of gene minuscule 
aanpassing in naam van de meerderheidsfracties terug zouden komen. Als onze stad en 
stadsgenoten er maar wel bij varen. 
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Net als toen zullen we met dit en volgende voorstellen van raadsbesluit meerdere 
bevoegdheidsdomeinen bestrijken. Anders dan toen moeten we het nu niet bij hoogdringendheid 
indienen en zijn we wel zeker van een debat over de ingediende voorstellen. 
Ook anders dan toen kijkt de Blankenbergenaar deze keer mee en kan hij of zij meteen oordelen of dit 
bestuur er goed aan doet door onze voorstellen na deze diepe crisis weg te stemmen dan wel te 
steunen. 
 
In ons eerste relanceplan lag de focus op ondersteunen van wat in ons stedelijk weefsel bestaat. Daar 
werd ons inziens te laat en te weinig op ingegaan. We denken dan ook dat daar nog steeds ruimte 
voor verbetering is en zullen ook deze maatregelen hier hernieuwd naar voor brengen. Maar nu willen 
we ook aandacht hebben voor wat komen zal. Business as usual en een gebrek aan visie en 
verbeelding zijn ingrediënten die onze stad na een crisis als deze jaren achteruit kan slaan. Never 
waste a good crisis is ook nu van toepassing. Wachten tot het over is en dan verder doen zoals 
voorheen zal niet werken als we ons marktaandeel als stad willen behouden en zelfs vergroten. 
die we weg uit de crisis succesvoller moeten maken! Deze eerste vier artikelen moeten een kader 
creëren, de voorstellen die later nog volgen kunnen van dit kader gebruik maken om succesvol te 
worden. 
 
Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit: 
 
Art 1: De gemeenteraad beslist om in voorbereiding van het toeristisch seizoen de ondernemingen die 
zullen moeten heropstarten -en dus ook kosten zullen moeten maken na deze lange periode van 
stilstand- extra financiële ademruimte geven door hen voor 2021, met uitzondering van de 
milieubelasting, vrij te stellen van elke stedelijke belasting, tax of heffing op hun handelsactiviteiten. 
 
Geamendeerd als volgt : 
 

Art 1: 

Artikel 4 van het belastingreglement op terrassen en andere uitstallingen op het openbaar domein, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2020 wordt vanaf het aanslagjaar 2021 als 
volgt hervastgesteld : 

Artikel 4: 

De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

voor het aanslagjaar 2021: 

Categorie Bedrag per 
begonnen vierkante 
meter 

Minimum 
aanslag 

Veranda’s, terrassen met terrasoverkapping en 
terrassen met dubbele zonwering op vrijstaande voet 

€ 0 € 0 

Terrassen met verkoop van snelgerechten € 0 € 0 

Windschermen  € 0 € 0 

Overige open terrassen € 0  € 0 

 

Automatische apparaten € 0 euro per toestel 

 
voor het aanslagjaar 2022: 

Categorie Bedrag per 
begonnen vierkante 
meter 

Minimum 
aanslag 

Veranda’s, terrassen met terrasoverkapping en 
terrassen met dubbele zonwering op vrijstaande voet 

€ 41,00 € 372,00 
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Terrassen met verkoop van snelgerechten € 41,00 € 807,00 

Windschermen  € 15,00 € 124,00 

Overige open terrassen € 20,00  € 173,00 

 

Automatische apparaten € 312,00 euro per toestel 

 

voor het aanslagjaar 2023: 

Categorie Bedrag per 
begonnen vierkante 
meter 

Minimum 
aanslag 

Veranda’s, terrassen met terrasoverkapping en 
terrassen met dubbele zonwering op vrijstaande voet 

€ 41,00 € 380,00 

Terrassen met verkoop van snelgerechten € 41,00 € 823,00 

Windschermen  € 15,00 € 126,00 

Overige open terrassen € 20,00  € 176,00 

 

Automatische apparaten € 318,00 euro per toestel 

 

voor het aanslagjaar 2024: 

Categorie Bedrag per 
begonnen vierkante 
meter 

Minimum 
aanslag 

Veranda’s, terrassen met terrasoverkapping en 
terrassen met dubbele zonwering op vrijstaande voet 

€ 42,00 € 388,00 

Terrassen met verkoop van snelgerechten € 42,00 € 840,00 

Windschermen  € 15,00 € 129,00 

Overige open terrassen € 21,00  € 180,00 

 

Automatische apparaten € 325,00 euro per toestel 

 
voor het aanslagjaar 2025: 

Categorie Bedrag per 
begonnen vierkante 
meter 

Minimum 
aanslag 

Veranda’s, terrassen met terrasoverkapping en 
terrassen met dubbele zonwering op vrijstaande voet 

€ 43,00 € 395,00 

Terrassen met verkoop van snelgerechten € 43,00 € 857,00 

Windschermen  € 15,00 € 131,00 

Overige open terrassen € 21,00  € 183,00 

 

Automatische apparaten € 331,00 euro per toestel 
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Art 1 bis: 
De artikels 4 en 7 van de verblijfsbelasting, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei  
2020 voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt vanaf het aanslagjaar 2021 als volgt 
hervastgesteld:  

Artikel 4: 
Voor het aanslagjaar 2021 wordt de belasting vastgesteld op 0 euro per kamer en per jaar.  
Voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 wordt de jaarlijkse belasting vastgesteld op 450,00 euro 
per kamer en per jaar. Het forfaitaire bedrag is betaalbaar per 6 maanden. 

Artikel 7: 
Aanslagjaren 2022 tot en met 2025 
Bij sluiting van de uitbating vóór 1 juli van het aanslagjaar is de verblijfsbelasting slechts voor de helft 
verschuldigd, zijnde 225 euro; 
Bij sluiting van de uitbating na 30 juni van het aanslagjaar blijft de belasting voor het ganse 
aanslagjaar verschuldigd, zijnde 450 euro; 
Bij start van de uitbating, voor zover het geen overdracht betreft, vóór 1 juli van het aanslagjaar is de 
verblijfsbelasting voor het ganse aanslagjaar verschuldigd, zijnde 450 euro; 
Bij start van de uitbating, voor zover het geen overdracht betreft, na 30 juni van het aanslagjaar is de 
verblijfsbelasting slechts voor de helft verschuldigd, zijnde 225 euro; 
Bij overdracht van de uitbating vóór 1 juli van het aanslagjaar is de verblijfsbelasting voor de eerste 6 
maanden verschuldigd door de overlater en voor de laatste 6 maanden door de overnemer; 
Bij overdracht na 30 juni van het aanslagjaar is de belasting voor het ganse aanslagjaar verschuldigd 
door de overlater; 

 
 
Art 2:  
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om in 
voorbereiding van de volkstoeloop die het toeristisch seizoen in elk geval met zich zal meebrengen 
enkele publieke plaatsen tegen 15 juni as. logistiek en praktisch voor te bereiden om op een Covid-
veilige wijze activiteiten plaats te kunnen laten vinden. We denken hierbij voor inspiratie aan de 
krijtcirkels op het Gentse Sint-Pietersplein en straatmeubilair in tal van andere steden. 
 
Art 3:  
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om via de dienst 
toerisme en communicatie in te zetten op een goed voorbereide en breed verspreide boodschap dat 
er op ons grondgebied veel open ruimte is en dat we deze optimaal in gereedheid zullen brengen om 
inwoners en bezoekers op een veilige manier te ontvangen.  
 
Art. 4:  
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de extra 
corona-middelen van de hogere overheid en ook eigen budget aan te wenden om een 
eventorganisator te engageren die deze zomer met professionele ondersteuning aan de slag gaat om 
de mensenstromen die Blankenberge te verwerken zal krijgen op een adequate manier te managen in 
de stad, op het strand en bij evenementen. 
 

Beslissing: 
Goedgekeurd 

   

 

 


