
 
 
 
 

GEMEENTE BRECHT   PROVINCIE ANTWERPEN 
 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
donderdag 10 oktober 2013 

Aanwezig :  
Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen 
Meeusen V., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Vochten M., Slegers J., Geysen K., Van De 
Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van 
Tichelt I., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts 
L. - Raadsleden 
Wouters J. - Secretaris 
Verontschuldigd :  
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
 
41 Retributiereglement i.v.m. gebruik vergaderlokalen en zaal in het 

gemeenschapscentrum Jan Vander Noot, ‘t Centrum, he t Goorhof en 
kloosterkapel 

 Gelet op de financiële noodwendigheden van de gemeente; 
 
Overwegende dat personen of verenigingen die aangesloten zijn bij één van 
de gemeentelijke raden zich verplichten ten aanzien van het gemeentebestuur 
tot het bijdragen van de culturele uitstraling van de gemeente Brecht; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een gepaste toelichting 
wordt verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij stelt dat de bepalingen in 
artikel 3B over de kaartprijskampen eveneens geschrapt moeten worden. 
 
Gelet op het gemeentedecreet;  
 
BESLUIT  :  29 stemmen voor 
 
Art. 1:  Met ingang van 1.01.2014 en voor een termijn die eindigt op 
31.12.2019 wordt een gemeentelijke retributie geheven voor het gebruik van 
de gemeentelijke vergaderlokalen in het gemeenschapscentrum ‘Jan Vander 
Noot’, ’t Centrum Sint-Lenaarts, het Goorhof in Sint-Job-In’t-Goor en de kapel 
van het Oud Klooster. 
 
Art. 2  : De retributie is verschuldigd door de personen of de verenigingen die 
het gebruik van een vergaderlokaal aanvragen. 
 
Art. 3:  Deze retributie wordt vastgesteld als volgt: 
 
A. 1) Gemeenschapscentrum Jan vander Noot en kapel Oud Klooster 
 
- 32 EUR per jaar voor een vergaderzaal waar de gebruiker 12 
bestuursvergaderingen in kan houden (elke maand één) en waar de gebruiker 
één algemene vergadering in kan houden. 
- Voor activiteiten (zonder winstoogmerk) toegankelijk voor uitsluitend leden of 
open voor het publiek, wordt de retributie voor de gebruiker als volgt 
vastgesteld: 
- zaal Gabriël Mudaeus (maximum 30 personen) : 8 EUR per dag 
- zaal Max Wildiers (maximum 30 personen) : 8 EUR per dag 
- zaal Joannes Custos (40-50 personen) : 16 EUR per dag 
- zaal Simon Goossens (40-50 personen) : 16 EUR per dag 
- zaal Joannes Custos en Simon Goossens (samen) : 32 EUR per dag 



 
 
 
 
 

- zaal Leonardus Lessius (polyvalente zaal) : 48 EUR per dag 
- kapel Oud Klooster: 48 EUR per dag 

- Voor het gebruik van de polyvalente zaal of kapel, voor het organiseren van 
een tentoonstelling met gratis inkom, zal de gebruiker een retributie dienen te 
betalen van 100 EUR per week volgens de modaliteiten vervat in het 
huishoudelijk reglement. 
Het gebruiken van de cafetaria (in combinatie met zaal of lokaal) : 16 EUR 
Het gebruiken van de keuken (in combinatie met zaal of lokaal) : 16 EUR 
- Gedurende een jaar wekelijks één der voormelde zalen (behalve de kapel) 
gebruiken in het CC, kostprijs 110 EUR per jaar. 
- Gedurende een jaar 2 x per week één der voormelde zalen (behalve de 
kapel) gebruiken in het CC, kostprijs 155 EUR per jaar. 
- Gedurende een jaar 3 x per week een lokaal (behalve de kapel) gebruiken in 
het CC, kostprijs 185 EUR per jaar. 
 
Voor personen of verenigingen die niet aangesloten zijn bij één van de 
gemeentelijke raden worden de retributies vermenigvuldigd met coëfficiënt 3. 
 

2) Annulatie 
 

- Annuleren kan enkel schriftelijk, door terugzending van de 
gebruikersovereenkomst met de vermelding ‘Annulatie aub’ met 
datum en handtekening. In dringende gevallen dient de overeenkomst 
met deze vermeldingen op de cultuurdienst bezorgd te worden tijdens 
de openingsuren. Annulaties achteraf en te laat binnengekomen 
annulaties worden niet aanvaard. In dat geval dient de volledige 
retributie te worden betaald. 

- Indien de gebruiker/aanvrager afziet van het gebruik van een eerder 
aangevraagd en toegezegd lokaal ten laatste 5 werkdagen voor de 
geplande activiteit, dan dient er geen vergoeding betaald te worden, 
behoudens in volgende gevallen: 

o Het betreft de Leonardus Lessiuszaal: indien de annulatie 
minder dan 3 maanden op voorhand gebeurt, dient 50% van 
de retributie betaald te worden; indien de annulatie minder 
dan 6 weken op voorhand gebeurt, is het volledige bedrag 
verschuldigd. 

o Het betreft de formule ‘tentoonstelling met gratis inkom’-
pakket: indien de annulatie minder dan 3 maanden op 
voorhand gebeurt, dient 50% van de retributie betaald te 
worden; indien de annulatie minder dan 6 weken op voorhand 
gebeurt, is het volledige bedrag verschuldigd. Dit geldt 
eveneens voor de kapel. 

o Het betreft de formules ‘gedurende een jaar’: deze kunnen 
niet geannuleerd worden: het volledige bedrag is 
verschuldigd. 

 
- Ingeval van bewezen en manifeste overmacht m.b.t. het wegvallen 

van de activiteit of het tijdig indienen van de annulering, kan op advies 
van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum aan het 
college van burgemeester en schepenen worden voorgesteld af te 
zien van het innen van deze vergoedingen. De aanvraag hiertoe moet 
gericht worden aan het beheersorgaan. 

 
- Indien het gemeentebestuur door bewezen en manifeste overmacht 

de ruimtes niet ter beschikking kan stellen, zal de gebruiker/aanvrager  



 
 
 
 
 
geen enkel recht op schadevergoeding kunnen laten gelden. 

 
B. ’t Centrum Sint-Lenaarts / Goorhof 
 
Voor het gebruik voor éénmalige activiteit (zonder winstoogmerk) toegankelijk 
voor uitsluitend leden of open voor het publiek, wordt de retributie voor de 
gebruiker als volgt vastgesteld : 

 
‘t Centrum - klein vergaderlokaal 1 : 8 EUR per dag 
 - groot vergaderlokaal 2 : 16 EUR per dag 
 - klein vergaderlokaal 3 (bijlokaal keuken) : 8 EUR per dag 
 - groot vergaderlokaal 4 : 16 EUR per dag 
 - ½ feestzaal : 16 EUR per dag 
 - feestzaal : 48 EUR per dag 
 
Goorhof:  - klein vergaderlokaal (maximum 30 personen): 8 euro per dag 

- feestzaal: 48 euro per dag 
 
- Voor het maandelijks (maximum 12 activiteiten per jaar) gebruiken van één 
vergaderlokaal of feestzaal wordt de retributie voor de gebruiker vastgesteld 
op 32 EUR per jaar. 
 
- Voor het 13 tot en met 24 maal gebruik van één vergaderlokaal of feestzaal 
wordt de retributie voor de gebruiker vastgesteld op 65 EUR per jaar. 
 
- Voor het wekelijks gebruik van één vergaderlokaal of feestzaal wordt de 
retributie voor de gebruiker vastgesteld op 110 EUR per jaar. 
 
- Voor het twee maal per week gebruik van één vergaderlokaal of feestzaal 
wordt de retributie voor de gebruiker vastgesteld op 155 EUR per jaar. 
 
- Voor het gebruik van een zaal of een lokaal in combinatie met de keuken zal 
de basisretributie verhoogd worden met 16 EUR per dag. 
 
- Voor het gebruik van de keuken apart wordt de retributie voor de gebruiker 
vastgesteld op 16 EUR per dag. 
 
- Voor het gebruik van de feestzaal met het oog op het organiseren van een 
tentoonstelling met gratis inkom, zal de gebruiker een retributie dienen te 
betalen van 100 EUR per week volgens de modaliteiten vervat in het 
huishoudelijk reglement. 
 
- Voor het gebruik van de feestzaal met het oog op het organiseren van een 
bal of fuif met een publiek karakter zal de gebruiker een retributie dienen te 
betalen van 310 EUR per dag. Tevens zal de gebruiker voor het poetsen van 
de zaal een bijkomende retributie dienen te betalen van 125 EUR. 
 
Voor personen of verenigingen die niet aangesloten zijn bij één van de 
gemeentelijke raden worden de retributies vermenigvuldigd met het coëfficiënt 
3. 
  
Art. 4  De retributie zal niet toegepast worden voor de door de gemeente 
bevorderde initiatieven in samenwerking met het Rode Kruis.  
 
Art. 5  Een bedrag gelijk aan de retributie zal op het ogenblik van de aanvraag  



 
 
 
 
in bewaring gegeven worden bij de gemeenteontvanger 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 aan de 
hogere overheid, financieel beheerder, het ocmw en de concessionarissen. 
  

 
 
 
 
Namens de gemeenteraad 
 
get. Wouters J.   get. Aerts L.  
Secretaris   Burgemeester -Voorzitter  
 
Voor eensluidend uittreksel 
 
 
 
 
Jef Wouters   Luc Aerts  
Secretaris   Burgemeester  
 
 
 


