Gemeentebestuur AARTSELAAR
(Datum afdruk:24/05/2018)

UITTREKSEL
van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen
van 14 mei 2018

Aanwezig: Sophie De Wit, burgemeester-voorzitter, Eddy Vermoesen, Mark Vanhecke, René Lauwers, Hilde
Heyman, schepenen, Luc Van Limbergen, secretaris
Verontschuldigd: Bart Lambrecht, Willy Hameau, schepenen

Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk ontmoetingscentrum De Leonaar.
Wijziging.
Het college van burgemeester en schepenen,
RECHTSGROND:
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals laatst gewijzigd.
Het gemeentelijk retributiereglement voor gebruik van het ontmoetingscentrum De Leonaar van
30.05.2016 .
AANLEIDING:
Het gemeentelijk ontmoetingscentrum De Leonaar is reeds meer dan een jaar geopend.
Na evaluatie blijkt dat aan het retributiereglement hier en daar moet gesleuteld worden om de werking
te optimaliseren.
De retributies zijn immers veel te laag in verhouding met de gepresteerde werkuren van het
gemeentepersoneel .
MOTIVERING:
Een onderscheid te willen maken voor het gebruik van het gemeentelijk ontmoetingscentrum tussen
erkende Aartselaarse verenigingen en derden, maar geen onderscheid te willen maken tussen erkende
Aartselaarse jeugdverenigingen en andere erkende Aartselaarse verenigingen.
De financiële noodwendigheden van de gemeente.
BESLUIT:
Enig artikel
Het retributiereglement voor het gebruik van het gemeentelijk ontmoetingscentrum De Leonaar , zoals
goedgekeurd in de gemeenteraad van 30.05.2016 , als volgt aan te passen :
Artikel 1
De retributies voor gebruik van het gemeentelijk ontmoetingscentrum De Leonaar worden voor een
periode die aanvangt op 1 april 2018 en eindigt op 31 december 2019, als volgt vastgesteld:
Gebruik door erkende Aartselaarse verenigingen
 Prijs per uur
€ 10
 Gedurende een ononderbroken periode van max. 10 u
€ 100
 Voor bijkomende blok van max. 4 u
€ 25
 Weekend (bij fuiven wordt altijd een weekendtarief gerekend)
€ 200

 Boete voor het overschrijden van het einduur
Gebruik door derden
 Prijs per uur
 Gedurende een ononderbroken periode van max. 10 u
 Voor bijkomende blok van max. 4 u
 Weekend (bij fuiven wordt altijd een weekendtarief gerekend)
 Boete voor het overschrijden van het einduur

€ 50
€ 20
€ 200
€ 25
€ 400
€ 100

Artikel 2
In de vermelde retributies zijn de kosten van schoonmaak inbegrepen. Indien de gehuurde ruimte niet
wordt achtergelaten, zoals vermeld in het huishoudelijk reglement, zullen de extra schoonmaakkosten
worden aangerekend aan effectieve kostprijs.
Artikel 3
Bij annulering tot 1 maand voor de activiteit wordt 20% van de retributie en bij annulering minder
dan een maand tot 3 dagen voor de activiteit wordt 80 % van de retributie aangerekend. Bij annulering
minder dan 3 dagen voor de activiteit is de retributie voor 100 % verschuldigd.
Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die overeenkomstig het
huishoudelijk reglement de gevraagde toelating voor het gebruik van het ontmoetingscentrum
ontvangen heeft. Indien de gebruiker of activiteit verschillend is van deze vermeld op het
reservatieformulier zal de maximale retributie verschuldigd zijn, vermeerderd met 30%.
Artikel 5
Bij het schenken van zelf meegebrachte dranken zonder voorafgaande toestemming of bij misbruik
van brandbeveiligingsmiddelen of brandveiligheidsmateriaal zal een boete van 500 euro worden
opgelegd.
Artikel 6
Voor het gebruik van het jeugdcentrum zal door de financiële dienst een factuur worden opgesteld.
Bij gebrek aan betaling in der minne geschiedt de invordering volgens artikel 94 van het
gemeentedecreet.
Artikel 7
Deze beslissing wordt voor kennisgeving aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur bezorgd.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering
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