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Zittingvan 1 februa ri 2016

Aanwezig: Jenne De Potter, voorzitter,

Aelbrecht Sarah, Braems Cyntia, De Loor Kurt, De Roeck Sandra, Douchy Frank,

Goossens Leen, Lateur Bart, Oste Luk, Rornan Peter, Van Cauwenberge Tom, besfuurders,

Koen Codron, secretaris.

Afivezig: Seghers Ann, bestuurder.

Retributiereelement voor het sebruik v¡n de fuifz¡al AGB. Goedkeuring.

De Raad van Bestuuç

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 225lot en met artlkel244
betreffende de gemeentelijke verzelfstandige agentschappen en de artikels 248 tot en met 264

betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 augustus 2006 (opening fuifzaal) betreffende het vaststellen

van het reglement voor het gebruik van dc stedelijke fuifzaal en latere wijzigingen van26 februari 2007;

Gelet op de goedkeuring van het tariefreglement van de raad van bestuur van het AGB op 8 juli 2010

noodzakelijk ten gevolgc van de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf;

Gelet op de goedkeuring van enkele aanpassingen in het reglement van de raad van bestuur van het AGB

op l9juni 2012.

Gelet op de noodzaak van een uniform tariefreglement voor de stedelijke zalen en lokalen, goedgekeurd

op de gemeenteraad van 24februai20l4;

Gelet op de unanieme goedkeuring van het reglement door de algemene vergadering van de jeugdraad

op l0 dccember2015;

Overwegende de voorgestelde aanpassingen;

Gehoord het mondelinge verslag van Leen Goossens, schepen van financien;

Met l0 ja-stemmen van Aelbrecht Sarah, Braerns Cyntia, De Loor Kurt, Jenne De Potter, De Roeck

Sandra, Douchy Frank, Goossens Leen, Oste Luk, Roman Peter en Van Cauwenberge Tom en

I onthouding van Lateur Bart.

BESLUIT

Art. l.- Er wordt voor de periode van I januari 2016 tot 31 december 2019 een retributie gevestigd

voor het gebruik van de fuifzaal van het AGB Zottegem .

Art. 2.- Definities: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1o CommercÍëIe activiteit: een activiteit waarbij, ongeacht de gebruiker, de verkoop van goederen of
diensten centraal staat of waarbij inkomgeld wordt gevraagd;



20 T,ottegemse erkende verenigingen: verenigingen die aangesloten zijn bij een adviesraad van de
Stad Zottegem;

3o Zattegemse scholen: scholen op het grondgebied vanZottegem;

40 Gebruiker CategorÍe A:
- Zottegemseerkendeverenigingen;
- Zoltegemse scholen;

5o Gebruiker Categorie B:
- Verenigingen met vestigingsplaats inZottegem die niet onder Categorie A vallen, met

uitzondering van evsnementenbureaus;
- Intercommunales en samenwerkingsverbanden waar Zottegem deei van uitmaakt;
- Zottegemse afdelingen van politieke partijen.

6" Gebruiker Categorie C:
- Natuurlijke personen waarvan de hoofdverblijfolaats inZottegem gevestigd ís;
- Handelszaken, bedrijven en vennootschappen waarvan de maatschappelijke zetel in

Zottegem gevestigd is;
- Verenigingen die niet onder categorie A of B vallen (verenigingen buiten Zottegem), met

uitzondering van evenementenbureaus;
- Evenementenbureaus waarvan de maatschappelijke zetel in Zottegem gevestigd is.

7o Gebruiker Categorie D:
- Alle andere gebruikers dic niet vallen onder categorie A, B of C.

80 Activiteit Klasse I: Voor zover de infrastructuur zich tot deze activiteit leent, gaat het om een
ledenactiviteit, les, infomoment, tentoonstelling, beurs of andere activiteiten die niet als een

commerciële activiteit kan worden beschouwd;

90 Activiteit Klasse II: Voor zover de infrastructuurzich tot deze activíteit leent, gaat het om een
fuif feestreceptie, viering, opvoering, quiz of commerciële activiteit;

l0o Repetities: repetities in kader van toneel-, muziek-, zang- of dansvoorstellingen;

Art. 3. - Betalinssolichtise: De retributie is verschuldigd door degene die het gebruik van de fuifzaal
aanwaagl.

Art, 4. - TarÍef - De retributie wordt vastgesteld als volgt:

Infrastructuur tr'uifzaal

Activiteit Gebruiker

Klasse I

Categorie A 275

Categorie B 275

Categorie C I 100

Categorie D 2200

Klasse II

Categorie A 275

Categorie B 550

Categorie C I i00

Categorie D 2200

Repetities

Categorie A 20 (enkel weekdagen)

Categorie B 50 (enkel weekdagen)

Categorie C + D



Art. 5.- rJVaarborq.- Naast het betalen van deze retributie zal tevens een waarborg betaald dienen te

worden op hetzelfde ogenblik als de betaling van de retributie. Deze waarborg bedraagt 250€'

Art. 6, - Schadesevallen- Indien er schade wordt vastgesteld, zal het bedrag hiervan verminderd

worden mèt ¿e betaalde waarborg. Desgevallend zal het resterend saldo via factuur teruggevorderd

worden bij de in artikel 3 bedoelde schuldenaar van de retributie. Bij gebrek aan minnelijke betaling

worden de vsrschuldigde sommen ingevorderd met toepassing van het gemeenrecht.

Art. 7, - Oneiqenliik eebruik - Indien de infrastructuur in de feiten niet gebruikt wordt overeenkomstig

G bepalingen zoàis meegegeven op het aanwaagformulier (bijvoorbeeld een andere soort activiteit of
een andere gebruiker dan rneegegeven op het aangifteformulier) zal er een geldboete gewaagd worden.

Deze bedraagt het dubbele van het herberekende bedrag in functie van de juiste activiteit & categorie..

Bijkomend kan het Directiecomité van het AGB beslissen de Gebruiker van toekomstig gebruik van de

fuifzaal of andere stedelijke infrastructuur uit te sluiten.

Art, 8. - Bet¡tinestermiin .- Deze retributie en de waarborg moet betaald worden binnen de 30 dagen

na oñwu"grt 
"á" 

dã factuur. Bij niet-betaling van deze retributie zal de procedure gevolgd worden zoals

besckeven in het gemeentelijk retributiereglement betreffende de invorderingskosten van nict-fiscale

ontvangsten.

Art. 9. - Annulatie - De annulering van een reservatie dient schriftelijk te gebeuren, minstens 7 dagen

vooraf. De annulatiekost bedraagl 20o/o van het toepasselijke tarief. In geval van laattijdig verwittigen

is het toepasselijke tarief 100% verschuldigd.

Waarvan akte.

Namens de Raad van Bestuur
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Voor eensluidend afschrift

Jenne De
voorzitter


