Retributiereglement voor het gebruik van culturele gebouwen: Dorpshuis De Leeuw –
Dorpshuis De Baronie – Het Veerhuis
De raad,
Gelet op het feit dat de inwoners en de verenigingen in zekere mate kunnen bijdragen in de
betaling van de exploitatie- en werkingskosten;
Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen van het gemeentedecreet;
Overwegende dat lokalen van Dorpshuis De Leeuw en Dorpshuis De Baronie in gebruik worden
gegeven;
Overwegende dat de ingebruikname van de gemeentelijke culturele gebouwen eveneens in
een retributiereglement dient te worden opgenomen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. …, houdende vaststelling van het huishoudelijk
reglement voor het ter beschikking stellen van de lokalen in het dorpshuis De Leeuw en latere
wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. …, houdende vaststelling van het huishoudelijk
reglement voor het ter beschikking stellen van de lokalen in Dorpshuis De Leeuw, Emile
Verhaerenstraat 71 en Dorpshuis De Baronie, Oppuursdorp 48;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
..
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2015 zullen retributies geheven worden op het gebruik van de lokalen
in
- het Dorpshuis De Leeuw, Emile Verhaerenstraat 71
- het Dorpshuis De Baronie, Oppuursdorp 48
Artikel 2
De vastgestelde retributies zijn verschuldigd door de daadwerkelijke gebruikers van de
lokalen van deze gemeentelijke culturele gebouwen.
Artikel 3
De retributies worden bepaald door de aard en de duur van het gebruik en de hoedanigheid
van de gebruiker en worden vastgesteld als volgt:
3.A DORPSHUIS DE LEEUW, E. Verhaerenstraat 71
3.A.1 Ontmoetingsruimte
hoedanigheid gebruiker
Retributie
Opmerking
a)gemeentediensten,
Gratis
OCMW
b)gemeentelijk
erkende Gratis
voor activiteiten die
adviesraden
kaderen binnen hun
normale werking
c)verenigingen
€ 15
per dagdeel
€ 150
per jaar
Abonnement
d)particulieren

€ 30

3.A.2 Polyvalent lokaal bibliotheek
hoedanigheid gebruiker
Retributie
a)gemeentediensten,
Gratis
OCMW

per dagdeel

Opmerking

b)gemeentelijk
adviesraden

erkende Gratis

c)verenigingen

€ 15
€ 150

voor activiteiten die
kaderen binnen hun
normale werking
per dagdeel
per jaar

Abonnement

d)particulieren
€ 30
per dagdeel
In de retributiesom is inbegrepen:
- het reinigen van de lokalen
- het verbruik van elektriciteit, gas (verwarming) en water
- gebruik van projector, geluidsinstallatie en projectiescherm
3.A.2 feestzaal De Leeuw
Hoedanigheid gebruiker

Retributie

Opmerking

a)gemeentediensten,
Gratis
OCMW
b) gemeentelijk erkende Gratis
adviesraden

c) verenigingen
d) particulieren
f) uitbater cafetaria

€ 400
€ 50
€ 120
€ 120

Voor activiteiten
die
kaderen
binnen
hun
normale werking
per jaar
per dag
per dag
per dag

Abonnement

(recht op 10 gratis
dagen, voorzien in
contract)

In de retributiesom is inbegrepen:
- het reinigen van de lokalen
- het verbruik van elektriciteit, gas (verwarming) en water
- billijke vergoeding (NIET: Sabam)
3.B DORPSHUIS DE BARONIE, Oppuursdorp 48
3.B.1. feestzaal De Baronie
hoedanigheid gebruiker
Retributie

Opmerking

a) Koninklijke harmonie De Gratis
Ware Vrienden
b)alle anderen
€ 120
Per dag
In de retributiesom is inbegrepen:
- het reinigen van de lokalen
- het verbruik van elektriciteit, gas (verwarming) en water
Artikel 4

De verschuldigde retributies dienen vooraf betaald door storting op bankrekening nummer
BE … 091-0001154-19 van het gemeentebestuur 2890 Sint-Amands, ten laatste vijf
werkdagen na de toezegging, zoniet vervalt de aanvraag automatisch.
Het kwijtschrift dient op elk verzoek aan de toezichthoudende aangestelde te worden
getoond.
Artikel 5
De annulering van de reservatie door de gebruiker moet gebeuren minstens 1 week vóór de
geplande activiteit. Bij annulering tot één week voor de activiteit zal de gebruiker 50 % van
de retributiesom dienen te betalen tot dekking van de reservatie- en administratieve kosten.
Bij annulering tot minder dan één week blijft de totale retributiesom verschuldigd.
Artikel 6
Onderhavig retributiereglement zal aan het voorgeschreven onderzoek de commodo et
incommodo onderworpen worden. Indien er geen bezwaren ingediend worden zal deze
beslissing als definitief aanzien worden en aan de Hogere Overheid worden toegezonden.

