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Uittreksel uit de notulen het Vast Bureau dinsdag iB mei 2021

Aanwezigen:
Sven Deckers, Voorzitter vast bureau
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, oCMW
raadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Verontschuldiod:
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

vaststelling tarieven voor dranken en versnaperingen in de cafetaria,s van de dienstencentra

Beleids- en beheerscvclus
Belejdsdoelstelling: D000004 - we bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog opeen integraalzorgzaam beleid in Brecht.
Actieplan : AP0000 1 S - Dagelij kse werkin g w etzijnt zorgzaam.
Actie : A00 0062 - Da g e I ij kse werki n g w etiijn t zor gzaará.
ARK: 7020000
Beleidsveld: BV 095101 en BV O9S2O2
omschrijving: ontvangsten cafetaria DC Het sluisken en DC De Lindeboom
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Historiek
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 november 201g betreffende de delegatie vande vaststelling van de tarieven aan hei vasi bureau.
Beslissing van het vast bureau van 17 december 2019 over de vaststelling tarieven voor dranken enversnaperingen in de cafetaria,s van de dienstencentra.

Motivatie
De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid en stelt in principe dereglementen vast, waaronder de tarieven..D-e bevoegdheid toi het aanduià"n uán J"!"ne die een tariefverschuldigd is, het vaststellen van het tarief en de bépaling van de wt;ze vàn i;irg ir gedetegeerd aanhet vast bureau, binnen bep-aalde grenzen zoals vastgelegà in het besluit van 14 november 2019.Rekening houdend met de financiêle toestand van oeleríó"nté 

"n 
het 9CMW wordt een retributievoorgesteld op de dranken en versnaperingen in de diénstencentra. De meeste tarieven werden nogherzien in 2018. om die reden en omdat nét ooet van de dienstencentra een toegankelijkedienstverlening is, wordt voorgesterd om de tarieven nret te wi;iigen.

Er wordt gestreefd naar gelijke prijzen in alle dienstencentra. Ín sommige gevallen is er eenprijsdifferentiatie, maar djt is dan te wijten aan andere porties of anderàpóducten. wáai Áogetiit<,worden steeds dezelfde tarieven gehànteerd in het Sluisken en in de Lindenboom.
De wijziging die vandaag voorligtLetreft enkel een toevoégtn! van lessen ààvà ón wrlnen. Momenteetkan er geen fles wijn worden velkocht, maar worden er 6 g"laz"eÀ aangerekend. Het voorstel Ís om detarieven voor de flessen iets goedkoper te maken dan 6 mïaal nét tarËr uoo1. 

""n 
jt"r.

Besluit
Artikel 1 - Termijn
vanaf 1 iuni 2021 tot en met 31 decembe r 2025 wordt een retributie geheven op de levering van drankenen versnaperingen in de dienstencentra.
Artikel 2 - Toepassingsgebied
De retributie is verschurdigd door de afnemer van de dranken en versnaperingen.
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Artikel 3 - Tarief
De retributie wordt vastgesteld als volgt:

Omschrijving

Frisdranken

Water met gas

Water zonder gas

Cola

Cola light

ColaZero

Limonade

Tonic

Fruitsap

Bitter lemon

lce tea

Bieren

Pils

Pils alcoholvrij

Palm

Palm Green (alcoholvrij) enkel in sluisken

Hoegaarden (en Hoegaarden Rose in sluisken)

Geuze (enkelsluisken)

Kriek

Trappist dubbel

Trippel

Duvel

Kolonel (sluisken)

Leffe 0,0% (sluisken)

Warme dranken

Koffie

Deca

Thee

Chocolade melk

Tomatensoep

Kippensoep

Erwtensoep

1 I verse soep

Thermos koffie (lindenboom)

Thermos koffie (sluisken)

Thermos thee (sluisken)

WUn

Glas rood

Glas wit

1,00 €

1,00 €

1,20 €

1,20 €

1,20 €.

1,20 €

1,20 €

1,20 €.

1,20 €

1,20 €.

tarief

2,00 €

2,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,20 €.

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,50 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

1,20 €

1,20 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

2,00 €

1,50 €

2,20 €

2,50 €

2,50 €

2,20 €.

2,20 €
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Artikel4 - Wijze van betaling
De retributie wordt contant betaald, bij voorkeur elektronisch met bijvoorbeeld bancontact, tegen afgifte
van een betalingsbewijs.
AÉikel 5 - Niet-betaling
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag wordt de drank of de versnapering niet geleverd.
Artikel 6 - Toezicht
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid.
Artikel 7 - Opheffing vorige reglementen
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen ten deze vanaf 1 juni 2021.

Namens het Vast Bureau,

Glas rosé

Cava (sluisken)

Fles rood

Fles wit

Fles rosé

Fles cava

Versnaperingen

Chips zout

Chips paprika

Centwafel

Chocolade

Nat worstje

Leowafel

Wafel (lindenboom)

ljsje

ljsje diabeet (sluisken)

Annemie Marnef
Algemeen Directeur

2,00 €

3,00 €

í0,00 €
10,00 €

10,00 €

16,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,20 €

1,20 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

Voor eensluidend uittreksel
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