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Gemeentekermis Lovendegem 2021 - vacature en kandidatuurstelling standplaats
spektakelattractie autoscooter: goedkeuring
Bevoegd lid
Jeroen Van Acker, Schepen
Regelgeving
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
de openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006 en van 22 december 2009,
21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017, artikelen 8 tot en met 10
Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, artikelen 8 tot en met 24
Gemeenteraadsbesluit van 20 november 2019 betreffende goedkeuring van het reglement met
betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen
Gemeenteraadsbesluit van 20 november 2019 betreffende goedkeuring van de retributie op de
opstelling van kermisattracties bij openbare gemeentekermissen
Feiten en motivering
Op 27 mei 2019 werden alle abonnementen van standplaatsen voor spektakelattracties op
Gemeentekermis Lovendegem ingetrokken op basis van art. 5.4 en art1 11.2° van het reglement
houdende kermisactiviteiten op de openbare kermissen van de gemeente van 25 februari 2016.
Hierdoor werden er in 2020 vacatures uitgeschreven voor het invullen van alle standplaatsen.
Echter werd de standplaats spektakelattractie autoscooter niet ingevuld in 2020.
Waardoor er voor 2021 een nieuwe vacature wordt uitgeschreven voor standplaats
spektakelattractie autoscooter op Gemeentekermis Lovendegem gedurende de periode van vrijdag
6 augustus 2021 tot en met maandag 9 augustus 2021.
Conform art. 5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14) van het
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Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen van 20 november 2019
zal deze vacature bekendgemaakt worden door de Burgemeester of zijn afgevaardigde via een
kennisgeving door aanplakking aan het gemeentelijke infobord en via de website
www.lievegem.be/kermissen.
De kandidaturen moeten ingediend worden voor dinsdag 27 juli 2021 conform de modaliteiten
voorzien in deze kennisgeving van de vacature.
Financiële impact
De ontvangsten zullen in het meerjarenplan geboekt worden op xxxx/GBB-EVENT/071000/7020999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen verklaart hierbij een standplaats vacant voor
spektakelattracties autoscooter op Gemeentekermis Lovendegem gedurende de periode van
vrijdag 6 augustus 2021 tot en met maandag 9 augustus 2021.
Artikel 2
De standplaats wordt toegekend voor de duur van Gemeentekermis Lovendegem 2021 en kan op
eenvoudig verzoek hernieuwd worden voor Gemeentekermis 2022 en 2023.
Artikel 3
Na het bekomen van een standplaats gedurende drie opeenvolgende jaren wordt een abonnement
toegewezen aan de uitbater voor een periode van 5 jaar (2024 tot 2028) waarna in principe
stilzwijgend verlengd wordt.
Artikel 4
Om als geldige kandidatuur aanvaard te worden moeten de aanvragen minimum volgende
elementen bevatten:
1. Omschrijving van de attractie of kermisgastronomie
2. Vermelding van de openbare kermis waarvoor de kandidatuurstelling ingediend wordt
3. in te nemen oppervlakte inclusief de wagens noodzakelijk voor de uitbating
(elektriciteitsgroep,... ) (inclusief foto van de normale opstelling)
4. Ondernemingsnummer
5. Opgave van de oppervlakte nodig voor eventuele woonwagens en vervoerwagens (deze
worden sowieso buiten de kermissite opgesteld op de plaatsen aangeduid door de
plaatsmeester)
6. Geldig verzekeringsattest foorreiziger Brand en Burgerlijke Aansprakelijkheid
7. Bewijs van goed gedrag en zeden (max. 3 maanden oud)
Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden
Artikel 5
De kandidaturen moeten schriftelijk aangetekend of tegen ontvangstbewijs of per mail met
ontvangstmelding ingediend worden tegen ten laatste 27 juli 2021 t.a.v. Team Evenementen,
Gemeente Lievegem, Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem of via evenementen@lievegem.be.
Artikel 6
De gemeente onderzoekt de tijdig ingediende kandidaturen op hun conformiteit en volledigheid.
Artikel 7
De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria:
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1. de aard van de attractie of van de vestiging
2. de technische specificaties van de attractie of van de vestiging
3. de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging
4. de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging
5. de deskundigheid van de uitbater, van de “aangestelde –verantwoordelijken” en van het
tewerkgesteld personeel
6. desgevallend, de nuttige ervaring
7. de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat
Artikel 8
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en
de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een procesverbaal.
Artikel 9
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet
weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee: hetzij bij ter post aangetekend
schrijven met ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.
Artikel 10
De vacante standplaatsen zullen bekendgemaakt worden via aanplakking aan het gemeentelijke
infobord en via de website www.lievegem.be/kermissen.
Bekendmaking
De vacante standplaats zal bekendgemaakt worden via aanplakking aan het gemeentelijke
infobord en via de website www.lievegem.be/kermissen door team communicatie.
Namens het college van burgemeester en schepenen
De algemeen directeur
Eddy De Mits

De burgemeester - voorzitter
Tony Vermeire
Voor éénsluidend afschrift:
Lievegem, 14 juli 2021

De algemeen directeur
Eddy De Mits

De burgemeester - voorzitter
Tony Vermeire
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