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Sve"n Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de

Hoog, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Gemeenteraadsleden

Annemie Van DYck, OCMW voorzitter
Annemie Marnef, Secretaris

Jos Matheeussen, Zesde schePen

Retributiereglement repetitieruimte Jeugdhuis 't Jop - GR120171124

Beleids- en beheerscvclus
AéteiOsOomein: 7 Cultuur en Vrije Tijd

Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door

actieve ondersteuning van verðnigingen en e"-n aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd'

Actieplan: Oe gemeeñte creêert 
"ãnêlgen 

aanbod aanvullendop het aanbod van verenigingen en private

organisatoren 
raqtt rtr van Brecht or( :rd en laagdrempelig vrijetijdsaanbod

Ac-tie:HetgemeentebestuurvanBrechtorgantseerteengevarle(
vãoroe.¡e;go van ce!émeente. op deze man¡er krijgt elke jongere de kans om ztch te amuseren'

anderen te óntmoeten en al spelenderwijs kennis op te doen 
.

Buâgetsleut et'. 2Oi7 t61s7067'7/0750 ondersteuning van het jeugdbeleid/Jeugd

Juridisch kader
Het gemeentedecreet van 1 5 juli 2005 en latere wijzigingen,. mger bepaald art" 43 S 2, 15 - het vaststellen

van de gemeentebelastingen en het vaststãllen uai o'" ñrachtiging tot net heffen van de retributies en de

voorwaarden ervan

Motivatie
ln Jeugdhuis 

,t Jop, Kattenhoflaan 102D, 2g60 sint-Job-ln-'t-Goor werd een repetitieruimte ingericht door

de gerieentelijke iechnische dtenst voor lokale bands'

Personen of bands die het gebruik van een repetitielokaal aanvragen kunnen gebruik maken van de

repetttieruimtes
Rekening houdende met de financiële toestand van de gemeente stelt het college van burgemeester en

r.À"p"nËn een retributiereglement voor het gebruik van de repetitieruimtes voor'

Tijdens de gemeenteraad riordt 
""n 

g"pæi""toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts Hij licht toe

dat er ook een g"orrik.ràglement weid'goedgekeurd däor het.college van burgemeester en schepenen

Er zal een correctie ö"r"är.t worden in ãrt¡tei 6. Het is namelijk niet de bedoeling dat dit reglement

bezorgd wordt aan het ocmw en de concessionaris'

Tijdens de bespreking komt raadslid P. Van Assche en schepen D. De Veuster tussen bij de bespreking'

Stemming:
GoeOgekeurd met eenparigheid van stemmen'

Besluit
Artikel 1: Met ingang van 1 . 11.2017 en voor een termijn die eindigt op 31'12'2019 wordt een

gemeentelij¡e relr¡OJt¡e geneven voor fr9!gebruik va1 de repetitieruimte gelegen in de kelder van

þugdhuis 'í Jop, Kattenhbflaan 102D, 2960 Sint-Job-ln-'t-Goor'
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aanvragen.
Artikel 3: Deze retributie wordt vastgelegd als volgt:
* Het repetitielokaal kan worden gehuurd per dagdeel:
- ochtend: 10 uur - 14 uur
- namiddag: 14 u - 18 uur
- avond: 18 u - 22 u (niet op vrijdag-en zaterdagavond)
* Per dagdeelwordt een huurprijs van 8 euro gevraagd
n een band kan het repetitielokaäl ook huren fer drie maanden. Wanneer een band het repetitielokaal

minstens twaalf dagdelen gedurende een cyclus van drie maanden huurt, wordt aan hen een

kortingstarief toegeiend. Z¡ betaten 5 euro per beurt als ze minstens twaalf blokken van vier uur

reserveren in die cyclus.
* Bands die de repätitieruimte minstens twaalf dagdelen gedurende drie maanden huren, kunnen gebruik

maken van een oþoeigruimte (tenzij alle tien de lòckers ãl in gebruik zijn). ln deze opbergruimte kan de

band materialen stockéren die ze nodig hebben tijdens de repetitie,

Artikel 4: Gebruiker" ã¡"nen de vastgðstelde retributie te betalen na afloop van het gebruik' Na afloop

uán 
""n 

cyclus van drie maanden wordt een factuur met de huurprijs gestuurd vanuit het

gemeentebestuur.
Artikel 5: Het bedrag van de retributie zal betaald worden bij de financieel beheerder of de gemeentelijke

aãÀgásteloe bij het iñ onpangst nemen van de boodschap. Bij gebreke aan betaling wordt de inning

ervan burgerrechtelijk gevorderd.
Àrt¡r"r e:bit regteniä'it *orJtouergemaakt aan de hogere overheid en de financieel beheerder
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Artikel2: De retributie is verschuldigd door de personen of bands die het gebruik van het repetitielokaal
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