GEMEENTERAAD 22 februari 2005

AGENDAPUNT 8

Ref. 565.14
GOEDKEURING VAN DE TARIEVEN VOOR EEN STANDPLAATS TIJDENS DE
PAJOTTERNIJEN
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat het Baljuwhuis werd aangekocht van het provinciebestuur Vlaams-Brabant volgens
akte verleden op 19 januari 2004 in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2003;
Overwegende dat het Baljuwhuis onder meer werd aangekocht om er sociale, educatieve, culturele,
recreatieve, toeristische of sportieve activiteiten te organiseren die overeenkomen met de bestemming
van gemeentelijk ontmoetingscentrum die aan het Baljuwhuis werd gegeven;
Overwegende dat het evenement Pajotternijen, een streekproductenbeurs ter promotie van de typisch
Vlaams-Brabantse producten uit het Pajottenland, tot voor enkele jaren door de provincie VlaamsBrabant in het Baljuwhuis werd georganiseerd;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant de gemeente Galmaarden de toestemming verleent om
dit evenement voort te zetten onder de benaming Pajotternijen;
Overwegende dat het raadzaam is om, voor de heropleving van dit evenement, toegankelijke tarieven te
hanteren;
Gelet op het voorstel van het College om het tarief voor een standplaats op de Pajotternijen voor
personen of bedrijven met een commercieel doel ter promotie van de typisch Vlaams-Brabantse
streekproducten als volgt vast te stellen :
- 5 EUR per m² voor het geheel van de ingenomen ruimte tijdens beide dagen van de Pajotternijen
- Hetzelfde tarief geldt voor inwoners van Galmaarden, aangevuld met het voordeel dat een
oppervlakte tot 6 m² gratis ter beschikking wordt gesteld;
Gezien de Nieuwe Gemeentewet ;
BESLUIT :

eenparig.

Artikel 1. :

De organisatie van het evenement Pajotternijen, een streekproductenbeurs ter promotie
van de typisch Vlaams-Brabantse producten uit het Pajottenland, door de gemeente
Galmaarden goed te keuren.

Artikel 2. :

De tarieven als volgt goed te keuren:
5 EUR per m² voor het geheel van de ingenomen ruimte tijdens beide dagen van de
Pajotternijen;
Hetzelfde tarief geldt voor inwoners van Galmaarden, aangevuld met het voordeel
dat een oppervlakte tot 6 m² gratis ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 3.:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de Gewestelijke Ontvanger en de
dienst financiën van de gemeente Galmaarden.

Artikel 4. :

Deze beslissing mee te delen aan de Gouverneur, overeenkomstig het decreet van 28 april
1993 met latere wijzigingen houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten;
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