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Verontschuldigd:

Vaststelling toegangsbijdrage bij (podiumlvoorstellingen of deelnamekosten b¡¡ socio-culturele,
vormende of sportieve activiteiten georganiseerd door de gemeente
Aanleiding
Bij aanvang van de legislatuur dienen de reglementen vernieuwd te worden.
Budget
De ontvangsten worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Juridische context
De Grondwet, artikel 173

Decreet over het lokaal bestuur artikel 40 en artikel 41,tweede lid,14
Besluitvormingsproces
Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 november 2019
Eerdere beslissingen
Besluit van de gemeenteraad d.d. L0 oktober 2013: Goedkeuring 'Tariefreglement toegangsbijdrage bij
(podium)voorstellingen of deelnamekosten bij socio-culturele , vormende of sportieve activiteiten georganiseerd door
de gemeente.

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Beslissing
Art. 1: Toegangsbijdrage
De toegangsbijdrage voor (podium)voorstellingen zoals bijvoorbeeld toneel, film, dans, optredens, voordrachten enz.
of deelnamekosten bij socio-culturele of vormende en sportieve activiteiten als volgt vast te stellen :
¡ kinderen jonger dan 12 jaar: gratis
o kinderen vanaf 12 jaar en studenten op vertoon van een studentenkaart: 2 euro
o volwassenen:5 euro
. personen met een beperking : gratis op vertoon van een European Disability Card
Art. 2: 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 15 euro.
Het college van burgemeester en schepenen kan ook beslissen om de toegangsbijdrage als volgt vast te stellen :
o Kostprijs voorstelling/activiteit gedeeld door het aantal verwachte volwassenen bezoekers/deelnemers
Art. 3: Dit besluit treedt in werking vanaf l januari 2020 en blijft geldig tot en met 31 december 2025.
Art. 4: 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.
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