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2019/GR/098 -Aanpassing retributiereglement tarieven culturele infrastructuur

De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Naast de Mensinde werd van een voormalig bureaulokaal een nieuw lokaal gemaakt (met als doel
vergaderingen en een keukenfunctie). Dit lokaal heeft een eigen sanitaire voorziening en een aparte
ingang zodat het desgewenst ook volledig autonoom (los van de foyer en grote zaal van de
Mensinde) kan gebruikt geworden. Dit was noodzakelijk om een oplossing te bieden voor het
verenigingsleven na het verkopen van de Hertog van Brabant. Aangezien het lokaal binnenkort in
gebruik wordt genomen, dienen hiervoor ook gepaste huurtarieven bepaald te worden. Op basis van
de mogelijkheden die de accommodatie zal bieden, lijkt het billijk om hetzelfde tarief wat van
toepassing is voor de foyer en de kelder vast te stellen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
Huishoudelijk reglement van culturele infrastructuur zoals goedgekeurd op 14 november 2017.
Gecoördineerd algemeen retributiereglement zoals goedgekeurd op 14 november 2017.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Art. 1: De huurprijzen voor het nieuwe lokaal palend aan de Mensindezaal goed te keuren met
onmiddellijke ingang.
Art.2: deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website.
Art.3: deze beslissing wordt ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid voor
administratief toezicht.
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Gedaan in zitting als ten hoofde ..
Namens de raad:
Sonja Nuyttens,
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Voorzitter

Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 19 maart 2019
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