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GEMEENTERAAD
Uittreksel uit de notulen van de openbare vergadering van 21 november 2019
Aanwezig:

Kris Leaerts, voorzitter
Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet Willems, schepenen
Rudi Van lngelgom, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Marleen Van de Wiele, Stefan
Vandevenne, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van
Meldert, Leen Michiels, Cedric Hoste, Nils Stuyckens, Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke,

gemeenteraadsleden
Terry Horckmans, algemeen directeur

Vaststelling tariefreglement lokalen 't Grobbeltje, pastorij Buken en lokaal Beethoven (De cultuurberg)
Aanleiding
Bij aanvang van de legislatuur dienen alle reglementen die een einddatum hebben, vernieuwd te worden. Het huidige
reglement vervalt op 31 december 2019.
Beoordeling
Grootste wijziging is het schrappen van het gemeenschapscentrum De Krop. Aangezien de decretale verplichting
wegvalt om drie lokalen voor cultureel gebruik ter beschikking te stellen (cfr. Besluit van de Vlaamse Regering van 26
oktober 2Ot2 Ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid) wordt voorgesteld
deze lokaaltjes te schrappen. Concreet zouden volgende drie lokalen niet langer ter beschikking staan van derden
(wel voor eigen diensten) : zaaltje bib, vergaderruimte Villa Lucie (2de verdieping) en tentoonstellingsruimte Villa
Lucie (gelijkvloers). Deze zalen werden nagenoeg nooit gehuurd/gevraagd door verenigingen. Er komt een nieuwe
vergaderruimte in de boerderij. Aangezien deze nog niet afgewerkt is, is deze nog niet opgenomen in dit reglement.
Budget
De ontvangsten worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, beleidscode 0050, algemene rekening 70500020.
Juridische context
De Grondwet, artikel 173
Decreet over het lokaal bestuur artikel 40 en artikel 41,tweede lid,14"
Besluitvorm ingsproces
Jeugdraad d.d.22 oktober 2019 : positief advies.
Cultuurraad d.d. 28 oktober 2019 : positief advies.
College van burgemeester en schepenen d.d. 3L oktober 2019 : positief advies.
Eerdere beslissingen
Gemeenteraad d.d. 1"8 juni 2015 : Goedkeuring Tariefreglement lokalen jeugddienst, gemeenschapscentrum De Krop,
pastorij Buken en lokaal Beethoven (De Cultuurberg).
Stemming
Met 18 stemmen voor (Kris Leaerts, Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet
Willems, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle
Van Meldert, Leen Michiels, Cedric Hoste, Nils Stuyckens, Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke), 3 onthoudingen
(Rudi Van lngelgom, Marleen Van de Wiele, Stefan Vandevenne)
Beslissing

Artikell:

[okalen

Volgende lokalen worden verhuurd :
lokalen jeugddienst, Hutstraat 24
lokaal 'ontmoetingsruimte' (pastorij Buken), Bukenstraat 22 (TREF.PUNT) - gelijkvloers
lokaal'Beethoven' (De Cultuurberg), Bergstraat 15
Bij deze organisatie wordt uitsluitend het Nederlands gehanteerd.

-

Artikel 2 : Tijdstippen
Bovenvermelde lokalen zijn beschikbaar op :
Dagdeel: Voormiddag (09.00 tot 13.00 uur, ook tijdens weekends)
Dagdeel: Namiddag (13.00 tot 17.00 uur, ook tijdens weekends)
Dagdeel: Avond (van 18.00 tot 24.O0 uur, ook tijdens weekends)
Dag (van 09.00 tot 24.00 uur, ook tijdens weekends)
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Artikel 3 : Tarieven
De tarieven voor de bovenvermelde lokalen worden als volgt vastgesteld
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10 euro per dagdeel (dagdeel = voormiddag, namiddag, avond)

25 euro per dag (dag = drie dagdelen)
poetsvergoeding indien het lokaal niet proper wordt achtergelaten :25 euro/per uur/per persoon
boete bij laattijdige ontruiming : 100 euro
Parochiale verenigingen (zoals kerkkoren, parochieploegen, kerkraden en cathechismegroepen) dienen geen

vergoeding te betalen.
Betreffende de pastorij van Buken waar wel privéaangelegenheden kunnen doorgaan zoals koffietafels, babyborrels,
... worden bovenstaande tarieven dubbel aangerekend.
Artikel 4 : Aanmaningskosten
Bij het niet tijdig betalen van de factuur wordt bij het versturen van een aangetekende aanmaning 20 euro
aangerekend voor port- en administratiekosten.
Artikel 5 : Delegatiebevoegdheid
De gemeenteraad geeft delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om de tarieven voor de volgende
jaren vast te stellen tussen 0 euro en 50 euro uitgezonderd het tarief voor de boete bij laattijdige ontruiming.
Artikel 6 : Geldigheidsduur
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en blijft geldig tot 3L december 2025.
Artikel 7 : Toezichthoudende overheid
Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Opvolging en communicatie
Het departementshoofd culturele zaken staat in voor de verdere opvolging van deze beslissing.

Namens de gemeenteraad,
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Kris Leaerts

voorzitter

