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Gemeenteraadsleden:

Punt 3. Financiën.
Aanpassing al gemeen gemeentel'tjk retributiereglement - aanpass¡ ng
verhuurreglement en verhuurtarieven centrale uitleendienst en tarieven extramuros
jeugdactiviteiten

De gemeenteraad,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
o verhuurreglement en verhuurtarieven gemeentelijke centrale uitleendienst

Het reglement voor de centrale uitleendienst werd in zitting van 19 april ll. geactualiseerd.
ln opvolging hiervan bleek uit een schrijven vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur dat
forfaitaire sancties, die naast de vergoedingen voor de geleverde tegenprestaties werden
gevorderd, niet als dusdanig in dit reglement kunnen opgenomen worden.
Anderzijds is het wel toegestaan om, bij onachtzaamheid van de huurder in het naleven van de
afspraken, een gederfde huurprijs aan te rekenen of het aantal manuren in rekening te brengen die
nodig waren om de huurprestatie voor te bereiden of achteraf het geleende materiaal opnieuw
afhaalklaar te maken.
De forfaitaire bedragen werden daartoe uit het oorspronkelijke verhuurreglement verwijderd en de
tekst ook aangepast.
Recent werd in één van onze zalen van de culturele infrastructuur ook een vast scherm en beamer
geïnstalleerd. Om geen discrepantie met onze andere culturele infrastructuren te creeren, wordt
het gebruik van een beamer en scherm in deze specifieke zalen voortaan ook gratis. Hiertoe werd
de tekst van het reglement eveneens aangepast.

Aan de andere principes voor het vaststellen van de huurprijzen werd verder niet geraakt
¡ Extramurosjeugdactiviteiten

Het collegê nam op 5 juli l.l. kennis van het voorstel van de Jeugddienst om een tarief toe te
voegen aan de bestaande tarieven. Wanneer kinderen een gratis ticket of abonnement of iets
dergelijks kunnen voorleggen voor een uitstap (bijv. abonnement toegang pretpark), dan is het
billijk dat ze enkel de busrit of treinticket ernaartoe betalen en het abonnement/gratis ticket kunnen
gebruik voor de toegang.
De treinreis wordt berekend volgens de normale tarieven, behalve wanneer de deelnemer een
eigen treinticket of treinabonnement naar de bestemming kan inroepen. ln dit geval dient geen
treinticket betaald te worden. De forfait busvervoer is steeds verschuldigd.
Kostprijs:

Correspondentieadres: Gemeentebestuur Anzegem I De Vierschaar 1, 8570 Anzegem I Tel 056 69 44 4A I Fax 056 68 09 09

info@enzegem.be I www.anzegem,be I Ondernemingsnummer 0 2O7 48478O

Zitting van:

Aanwezig:

1t3



EN Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad

Ticket trein of

Lager dan 20 km: 2 euro
Van 20 tot en met 74 km:4 euro
Van 75 tot 149 km: 6 euro
Vanaf 150 km: 8 euro.
Rubriek 6 - Jeugd - van het algemeen gemeentelijk retributiereglement dient hiertoe aangepast te
worden.
Deze kwestie werd overgemaakt aan de leden van de jeugdraad op 26 augustus. Er werd één
reactie bekomen.

lngevolge een e-mail van ABB van 25 juli 2016 wordt voorgesteld om de term 'boete' te vervangen
door 'vergoeding'

De principes voor de aanpassing van dit reglement werden positief geadviseerd in de algemene
vergadering van de cultuurraad d.d. 23 november 2015 en leden van de algemene vergadering van
de jeugdraad kregen de kans om opmerkingen te formuleren.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Het gemeentedecreet, art.42;

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
Gemeenteraadsbesluit d.d. 3 juni 2008 houdende vaststelling van een algemeen gemeentelijk
retributiereglement en latere wijzigingen
Collegebesluit van 5 juli 2016 inzake tarieven extramuros activiteiten.

Om deze redenen
Na bespreking
BESLUIT: eenparig
Art.l: Het algemeen gemeentelijk retributiereglement van 3 juni 2008 wordt aangepast onder de
rubriek 5 Cultuur. Hierin wordt het bestaande gedeelte m.b.t. 'VERHUUR / GEBRUIK
GEMEENTELIJK MATERIAAL' geschrapt. Een nieuwe rubriek 'centrale Uitleendienst' wordt
toegevoegd. De tekst hiervan gaat in bijlage.
Art.2: Het algemeen gemeentelijk retributiereglement van 3 juni 2008 wordt aangepast onder de
rubriek 6 Jeugd

SPEELPLEINWERKING EN JEUGDWERKIN ITIATIEVEN

De tarieven voor de speelpleinwerking en voor de jeugdactiviteiten worden als volgt vastgesteld met
ingang van 1 januari 2015:

Soort activiteit
grabbelpas
Koken
Knutselen
Uitstap
SporVspel/film
Workshop

Huidige tarieven Nieuwe tarieven
4 euro (niet geÏndexeerd) afgeschaft
2,5 euro 4 euro
2,5 euro 4 euro
Prijs inkom; busvervoer en moni's Prijs inkom + forfait busvervoer
lndien geen kosten: gratis 2 euro
Geen prijs bepaald 4 euro min./max.prijs per deelneme

workshop zelf (afronding per halve e
boven)

1,5 euro/dagdeel (incl drankje) Halve dag: 2,5 euro
2,5 euro per gezin per dagdr volledige dag: 5 euro

speelpleinwerking
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gezinnen met 3 of meer kinderen Gezinspas: halve dag: 6 euro
Gezinspas: volle dag: 12 euro
(gezin=3of meer kinderen)

Er wordt een boeie vergoeding aangerekend van 2 euro per kind per jeugdactiviteit indien de ouder
niet tijdig annuleert (dwz één week op voorhand) behalve indien er een geldige reden is (sterfgeval tot
en met de 2" graad mits overlijdensattest of ziekte mits ziekteattest). Deze boeteclausule geldt niet
voor de speelpleinwerking.
Wanneer kinderen een gratis tiiket of abonnement of iets dergelijks kunnen voorleggen voor een
uitstap (bijv. abonnement toegang pretpark), dan dient enkel de busrit of het treinticket betaald te
worden. De treinreis wordt berekend volgens de normale tarieven, behalve wanneer de deelnemer
een eigen treinticket of treinabonnement naar de bestemming kan inroepen. ln dit geval dient geen
treinticket betaald te worden. De forfait busvervoer is steeds verschuldigd.
Kostpriis:
Ticket trein of
forfait busvervoer:
Lager dan 20 km: 2 euro
Van 20 tot en met 74km:4 euro
Van 75 tot 149 km: 6 euro
Vanaf 150 km: B euro.

Deze tarieven worden niet geindexeerd

Art.3: Dit reglement wordt bekendgemaakt via publicatie op de website.
Art.4: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het gerneentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Gedaan in zitting alg ten hoofde

Sonja Nuyttens
Secretaris

Ge

Stephan Titeca
Voorzitter

Voor eensluide nd afschrift
Anzegem, 23 september 2016

Marcke
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