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Afwezig:

021

Retributiereglement mbt de deelname aan voorstellingen, workshops, initiaties,...
kortom alle initiatieven georganiseerd door de gemeentelijke cel ‘Vrije tijd’.

De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de gemeente vanuit haar cel ‘vrije tijd’ meerdere optredens, voorstellingen,
workshops, initiaties, ed. aanbiedt aan haar burgers, zowel vanuit sportieve als culturele
invalshoek, voor alle doelgroepen, gaande van de Gingelomse jeugd tot de senioren;
Overwegende het om praktische redenen aangewezen is dat de gemeenteraad binnen enkele
voorwaarden delegatie verleent aan het schepencollege tot vaststelling van de individuele
tarieven;
Gelet op artikel 170§4 van de Grondwet;
Gelet op de artikelen 42§3 en 253§1,3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet de omzendbrief BB2011/01 van 10 juni 2011 van Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand houdende coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Op de voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging, met 11 stemmen voor, 8 neen stemmen en 0 onthouding;
BESLUIT
Artikel 1 – Ons besluit van 28 augustus 2001 houdende tariefreglement op de deelname aan
initiatieven van de sportdienst en ons besluit van 27 september 2005 houdende
tariefreglement op de culturele programmatie CH Den Dries worden met ingang van 1 januari
2014 opgeheven.
Artikel 2 – Vanaf 1 januari 2014 wordt aan het college van burgemeester en schepenen
delegatie verleend tot het vaststellen van de individuele tarieven voor deelname aan
optredens, voorstellingen, workshops, initiaties, ed. georganiseerd door de cel ‘Vrije tijd’ en
dit onder volgende voorwaarden en rekening houdend met:
- het promoten van culturele en sportieve beleving voor onze inwoners

-

-

het bepalen van billijke tarief, rekening houdend met de diverse kosten, gaande van
erelonen, inkomgelden, vervoerkosten tot logistieke kosten, en rekening houdend met
capaciteiten en het aantal toegelaten deelnemers
eventuele Vlaamse of Provinciale betoelaging

Artikel 3 - Huidig retributiereglement zal aan de financieel beheerder, aan het celhoofd vrije
tijd en aan de toezichthoudende overheid overgemaakt worden.
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