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Afwezig:

019

Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen (excl. cultuurhuis Den Dries)

De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gezien de kosten tot onderhoud van de gemeentegebouwen;
Overwegende dat het billijk is rekening te houden met volgende factoren voor het vaststellen
van de tarieven:
- onderscheid wordt gemaakt voor gebruik van lokalen door erkende of niet-erkende
verenigingen of door particulieren;
- een forfaitaire toeslag voor het dekken van de verwarmingskosten wordt aangerekend bij
gebruik van lokalen tijdens de periode van 1 oktober tot 30 april, met uitzondering van het
buurthuis Dennenhof alwaar het exacte energieverbruik vastgesteld kan worden door de
aangestelde;
Overwegende het aangewezen is de occasionele niet-winstgevende activiteiten van het Rode
Kruis, de Burgerlijke Bescherming en van de muziekmaatschappijen vrij te stellen van huur.
Gelet op het gemeentedecreet;
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 voor wat betreft
de tarieven voor gebruik door erkende en niet-erkende verenigingen (artikel 2 – blok 1 & 2)
en met 14 stemmen voor, 3 tegen en 2 onthoudingen voor wat betreft de tarieven voor gebruik
door particulieren en verenigingen buiten Gingelom (artikel 2 – blok 3 & 4) ;
Besluit

Artikel 1 – De besluiten van de gemeenteraad van 26 februari 2008 en 22 december 2009
houdende vastlegging van het tariefreglement op het gebruik van gemeentelijke lokalen en het
besluit van 23 juni 2009 houdende vastlegging van het tariefreglement op het gebruik van
tafeldoeken in CH Den Dries worden met ingang van 1 januari 2014 opgeheven.
Artikel 2: Vanaf 1 januari 2014 worden de tarieven voor het gebruik van het gemeentelijke
patrimonium, uitgezonderd het cultuurhuis Den Dries, door verenigingen en particulieren als
volgt vastgesteld:
Erkende Gingelomse verenigingen
(per gebruik)

Vormende activiteit & maandelijkse vergadering
Lichaamsbeweging
Feest-souper (leden vereniging)
Winstgevende organisatie
Tentoonstelling
& energietoeslag (1)

6
6
30
60
30
15

Niet-erkende Gingelomse verenigingen

Vormende activiteit & maandelijkse vergadering
Lichaamsbeweging
Feest-souper (leden vereniging)
Winstgevende organisatie
Tentoonstelling
& energietoeslag (1)

25
30
115
230
115
30

Particulieren uit Gingelom

Feesten
Begrafenis
Receptie
Winstgevende
Tentoonstelling
& energietoeslag (1)
Kuisen

175
70
70
230
115
30
30

Particulieren & verenigingen buiten Gingelom Feesten
Begrafenis
Receptie
Winstgevende
Tentoonstelling
& energietoeslag (1)
Kuisen

200
100
100
300
120
30
30

(1) De forfaitaire energietoeslag wordt toegepast bij verhuring in de periode van 1
oktober tot 1 mei, uitgezonderd voor bewegingsactiviteiten van erkende verenigingen.
Bij gebruik van het buurthuis Dennenhof wordt de werkelijke kost van het stookolie-,
electriciteits- en waterverbruik aangerekend volgens de door het Schepencollege
vastgestelde tarief (op basis kostprijs).
(2) Kuisen: de verenigingen mogen de gebruikte lokalen zelf kuisen. Indien vastgesteld
wordt dat dit na gebruik niet gebeurde wordt dit aangerekend aan het tarief van 30
EUR.
(3) Waarborg: de particuliere gebruikers moeten voorafgaand aan het gebruik een
waarborg stellen ten bedrage van 50 EUR.
Artikel 3: Occasionele niet-winstgevende activiteiten van het Rode Kruis, de Civiele
Bescherming en van de muziekmaatschappijen zijn vrijgesteld van huur.

Artikel 4: De financieel beheerder zal de huurgelden vermeld onder artikel 2 innen. Aan de
verenigingen zal per kwartaal een afrekening overgemaakt worden welke betaald dient te
worden binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de afrekening.
Particulieren dienen voorafgaand aan het gebruik het overeenstemmend bedrag te betalen.
Artikel 4: Huidig besluit zal aan de toezichthoudende overheid overgemaakt worden.
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