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31 Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk podium 
 Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente; 

 
Overwegende dat Brechtse verenigingen zich verplichten ten aanzien van de 
gemeente Brecht bij te dragen tot een culturele/sportieve uitstraling van de 
gemeente; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een passende toelichting 
wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts; 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT : 29 stemmen voor 
 
Art. 1: Het hiernavolgend retributiereglement op het gebruik van het 
gemeentelijk podium wordt goedgekeurd met ingang van 1 januari 2014 en 
voor een periode die eindigt op 31.12.2019 
 
Art. 2: De retributie is verschuldigd door de personen of verenigingen die het 
gebruik van het podium aanvragen. 
 
Art. 3: Deze retributie wordt vastgesteld als volgt :  
a) Een vergoeding van 0,5 EUR / m2 per weekend en het betalen van een 

waarborgsom van 400 EUR. 
Voor elk bijkomend weekend dat het podium wordt gebruikt bedraagt de 
vergoeding 0,5 EUR/m². 
 

b) Indien het podium ter beschikking wordt gesteld aan andere 
gemeentebesturen of verenigingen van andere gemeenten wordt een 
retributie gevorderd van 1,5 EUR / m2 per weekend en het betalen van 
een waarborgsom van 400 EUR. 
Voor elk bijkomend weekend dat het podium wordt gebruikt bedraagt de 
vergoeding 1 EUR/m² . 
 

Het podium wordt door het gemeentebestuur ter plaatse geleverd en na 
gebruik terug opgehaald. De aanvrager staat in voor de plaatsing, afbraak en 
stapeling (klaar voor ophaling). 
 
Bij beschadiging of verlies van het podium zullen de kosten voor herstel of 
vervanging in mindering gebracht worden op de gestelde waarborg. 



 
 
 
 
 
Indien de schade de waarborg overtreft, zal de reële schade teruggevorderd 
worden van de ontleners. 
 
Art. 4: Deze retributie zal niet toegepast worden voor de door de gemeente 
bevorderende initiatieven in samenwerking met het Rode Kruis of de Civiele 
bescherming. 

 
Art. 5: Een bedrag gelijk aan de retributie zal op het ogenblik van de aanvraag 
in bewaring gegeven worden bij de financieel beheerder of zijn aangestelde 
en een ontvangstbewijs zal worden afgegeven. De retributie wordt eisbaar 
zodra de dienstverlening aanvangt. Bij gebrek aan betaling wordt de inning 
ervan  burgerrechtelijk gevorderd ; 
 
Art. 6: Onderhavig reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt. 
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