Gemeentebestuur

EXTRACT UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 25 JUNI 2015

DE HAAN

SEC/cv

Aanwezig : Peter Breemersch, burgemeester;
Kurt Devooght, voorzitter;
Rudi Cattrysse, Rudy Claus, Marleen Bouwens-De Soete, Paul Meyers en Kurt Beirens,
schepenen;
Wilfried Vandaele, Christine Beirens, Stefaan Vincke, Hans Jonckheere, Jonathan Devuyst, Maike
Ohnemus, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Mathieu Delbarge, Nicole Borny-Maeckelberghe, Hilda
Dhont, Jan Vermast, Ronny Vandaele en Frank van Wijk raadsleden;
Franky Museeuw, gemeentesecretaris;
Verontschuldigd : Andrée Flahaut-Pouillon en Sofie Rouzée, raadsleden;
Marleen Schillewaert-Vercruyce, voorzitter OCMW/schepen met raadgevende
stem.

******************************************************************************
AGENDA :

GEBRUIK GEMEENTEGEBOUWEN, ANDERE DAN WIELINGENCENTRUM, O.C. D’ANNEXE,
RECREATIE-CENTRUM TORREKIN, SPORT- EN RECREATIECENTRUM HANEVELD – TARIEVEN –
HERZIENING RAADSBESLUIT DD. 30.10.2001 – GOEDKEURING
punt O/04

DE GEMEENTERAAD,
De zitting is openbaar,

Gelet op zijn besluit van 30 oktober 2001, houdende vaststelling van de tarieven inzake gebruik van gemeentegebouwen,
andere dan Wielingencentrum, O.C. d’Annexe, Recreatiecentrum Torrekin, Sport- en Recreatiecentrum Haneveld en
Sportcomplex Pier 10, dat uitwerking mocht hebben volgens de brief van de provinciegouverneur van 31 januari 2002;
Overwegende dat door nieuwbouw, renovatie en stopzetting uitbating van enkele gemeentegebouwen het noodzakelijk
is geworden om bedoeld reglement te actualiseren en de tarieven aan te passen;
Gelet op het positief advies dd. 08.06.2015 van de gemeentelijke raad voor cultuurbeleid;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op art. 42 §3 en 43 §2,15° van het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht op de
gemeenten, inzonderheid art. 253;
Met * 13 ja-stemmen :

*

8 onthoudingen :

Stefaan Vincke, Maike Ohnemus, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Nicole BornyMaeckelberghe, Frank van Wijk, Kurt Beirens, Paul Meyers, Rudi Cattrysse, Peter
Breemersch, Rudy Claus, Marleen Bouwens-De Soete en Kurt Devooght;
Wilfried Vandaele, Mathieu Delbarge, Jan Vermast, Ronny Vandaele, Christine Beirens,
Hans Jonckheere, Hilda Dhont en Jonathan Devuyst;

Herziet zijn besluit dd. 30.10.2001;
BESLIST :
Art.1. - Vanaf 1 juli 2015 wordt de gebruiksvergoeding met betrekking tot gemeentegebouwen, andere dan het
Wielingencentrum, Recreatiecentrum Torrekin, O.C. d’Annexe, en Sport- en Recreatiecentrum Haneveld, als volgt
vastgesteld:
a) gebruik voor de leden van een vereniging of groepering (o.a. herhalingen, bestuursvergaderingen van max . 3 uur);
- gevestigd in de gemeente De Haan: 10,00 € per lokaal en per activiteit
- niet gevestigd in de gemeente De Haan: 20,00 € per lokaal en per activiteit
b) gebruik voor een breed publiek (o.a. voordracht, toneelopvoering, kleinkunstavond);
- gevestigd in de gemeente De Haan: 25,00 € per lokaal en per activiteit
- niet gevestigd in de gemeente De Haan: 100,00 € per lokaal en per activiteit

c) gebruik voor een tentoonstelling voor 14 dagen;
- kunstenaar(s) of verenigingen gevestigd in de gemeente De Haan: 125,00 € per tentoonstelling
- kunstenaar(s) of vereniging niet gevestigd in de gemeente De Haan: 375,00 € per tentoonstelling
d) gebruik voor feesten in gemeentegebouwen andere dan het gemeenschapshuis ’t Schelpestik en O.C. Ons Huis;
- gebruiker gevestigd in de gemeente De Haan: 100,00 € per activiteit
- gebruiker niet gevestigd in de gemeente De Haan: 200,00 €
e) gebruik voor feesten in het gemeenschapshuis ’t Schelpestik en O.C. Ons Huis;
- gebruiker gevestigd in de gemeente De Haan: 150,00 € per activiteit
- gebruiker niet gevestigd in de gemeente De Haan: 300,00 € per activiteit
f) gebruik voor syndicvergaderingen in gemeentegebouwen andere dan het gemeenschapshuis ’t Schelpestik en O.C.
Ons Huis;
- 200,00 € per syndicvergadering
g) gebruik voor syndicvergaderingen in het gemeenschapshuis ’t Schelpestik en O.C. Ons Huis;
- 300,00 € per syndicvergadering.
Art.2. - Alle andere kosten van de tentoonstelling (drukwerk, vernissage, verzekering, publiciteit) vallen ten laste van de
inrichtende kunstenaar(s).
Art.3. - Activiteiten met pedagogische of toeristische inslag, georganiseerd in de in art. 1 bedoelde gemeentegebouwen
kunnen worden vrijgesteld van vergoeding.
Het interpretatierecht terzake hoort toe aan het college van burgemeester en schepenen.
Art.4. - Activiteiten georganiseerd in de in art. 1 bedoelde gemeentegebouwen door toedoen of op vraag van het
gemeentebestuur zijn eveneens vrijgesteld van de gebruiksvergoeding.
Art.5. - Het college van burgemeester en schepenen kan steeds op gemotiveerd verzoek beslissingen treffen omtrent
gebruiksvergoedingen die afwijken van onderhavig reglement.
Art.6. - Na gebruik van de lokalen en het meubilair moet de gebruiker zelf zorgen voor het onderhoud en bijgevolg deze
in nette en behoorlijke staat achterlaten. Wanneer nalatigheid wordt vastgesteld, zal de schoonmaak ambtshalve door de
gemeente worden uitgevoerd op kosten van de gebruiker volgens de tarieven vastgesteld in het retributiereglement –
tarieven voor prestaties personeel en gebruik materieel - en van de waarborg worden afgetrokken.
Art.7.
- Lokalen, meubilair en apparatuur worden steeds in behoorlijke staat ter beschikking gesteld van de gebruiker. Het
plaatsen van bijkomend meubilair en/of toestellen door toedoen van de gebruiker, mag enkel gebeuren met toelating
van het verantwoordelijke diensthoofd of zijn afgevaardigde. Elke opmerking ter zake zal aan de verantwoordelijke van
het desbetreffend centrum vóór de aanvang van de activiteit worden medegedeeld. Iedere schade of abnormale
bevuiling, veroorzaakt door de gebruiker, moet onmiddellijk worden gemeld aan het verantwoordelijke diensthoofd of
zijn vervanger en zal ambtshalve op kosten van de gebruiker worden hersteld;
- Er mogen niet meer personen toegelaten worden dan bepaald is door het gemeentebestuur;
- Is het roken verboden;
- Is de toegang van dieren verboden (met uitzondering van geleidehonden).
Art.8. - De gebruiker zal, binnen de maand na ontvangst van de factuur, het verschuldigde bedrag betalen door
overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur van De Haan. Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn
zullen nalatigheidsintresten berekend volgens het wettelijk tarief, aangerekend worden.
Art.9. - Voor alle activiteiten (met uitzondering van vergaderingen) wordt een waarborg van € 150,00 gevraagd bij het
afhalen van de sleutel.
Art.10. – Bij een onjuiste opgave van de activiteit zal het werkelijk toepasselijk tarief x 2 worden aangerekend.
Art.11. - Elke aanvraag tot gebruik van de gebouwen zal schriftelijk gericht zijn aan het college van burgemeester en
schepenen.
Art.12. - Onderhavig besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegestuurd.

Namens de gemeenteraad,
Op last :
De gemeentesecretaris,
get. Franky MUSEEUW

De voorzitter,
get. Kurt DEVOOGHT
Voor eensluidend extract,
de gemachtigde bestuurssecretaris,
(art. 126 NGW – machtiging burgemeester dd. 18.05.2015)

Lena VERMEIRE

