Retributiereglement op het gebruik van het
gemeenschapscentrum

Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019

Artikel 1: grondslag
Het gemeentebestuur heft voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een
retributie op het gebruik van de volgende locaties van het Aalterse gemeenschapscentrum:
▪ keldertheater gemeentehuis
▪ Villa Snoeck
▪ ’t Vrijhof
▪ gemeentelijk ontmoetingscentrum Poeke
▪ gemeentelijk ontmoetingscentrum Sint-Maria-Aalter
▪ gemeentelijk ontmoetingscentrum Aalter-Brug
▪ gemeentelijk ontmoetingscentrum Lotenhulle
▪ gemeentelijk ontmoetingscentrum Bellem – Museumstraat
▪ gemeentelijk ontmoetingscentrum Bellem – Bellemdorpweg
▪ jeugdlokaal Flabuit Knesselare
▪ feestzaal gemeentehuis Knesselare
▪ feestzaal Kloosterstraat Knesselare
▪ parochiaal Centrum De Buize Knesselare
▪ Huisje Hemelrijk Knesselare
▪ krulbolaccommodatie Flabbaert Knesselare
▪ feestzaal Katerhoek Ursel
▪ polyvalent lokaal muziekschool
Artikel 2: definities
§1. Aalterse erkende vereniging: vereniging die door het gemeentebestuur erkend is volgens het
ARAR
§2. Bedrijf: elke onderneming die geregistreerd staat als ‘handelsonderneming’ in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bijgevolg beschikt over een ondernemingsnummer.
Artikel 3: retributie volgens categorie gebruiker
De gebruikers worden ingedeeld in volgende categorieën:
▪ Categorie I: Door het gemeentebestuur erkende vereniging
▪ Categorie II: Niet-erkende vereniging, openbare instelling en vereniging buiten Aalter
▪ Categorie III: Bedrijf met zetel in Aalter
▪ Categorie IV: Bedrijf met zetel buiten Aalter
Artikel 4: bedrag
Per gebruik en per dag wordt volgend tarief aangerekend:
Retributie

Categorie I

Categorie II

Categorie III

Categorie IV

per dag (vanaf 8.00 u tot 23.30 u)

0 euro

125 euro

250 euro

375 euro

voormiddag (van 8.00 u tot 13.00 u)

0 euro

40 euro

80 euro

125 euro

namiddag (van 13.00 u tot 18.00 u)

0 euro

40 euro

80 euro

125 euro

avond (vanaf 18.00 u)

0 euro

45 euro

90 euro

125 euro

Waarborg

Categorie I

Categorie II

Categorie III

Categorie IV

40 euro

250 euro

250 euro

350 euro

Artikel 5: betaling
§1. Betaling van de gebruikersvergoeding, waarborg en/of schadevergoeding is enkel mogelijk via
overschrijving.
§2. Na ontvangst van de nodige betaalinstructies wordt het verschuldigde bedrag binnen de 30
dagen door de gebruiker overgeschreven met vermelding van de opgegeven referentie.
Artikel 6: vrijstelling
§1. Volgende gebruikers worden vrijgesteld van retributie:
▪ gemeentelijke en aanverwante diensten
▪ adviesraden, verenigingen en instellingen die een activiteit in samenwerking met het
gemeentebestuur organiseren, indien dit expliciet opgenomen is in een door het college
goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst.
§2. Aalterse politieke fracties kunnen maximum eenmaal per jaar éénzelfde locatie gratis gebruiken.
§3. Mits goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen zijn alle onderwijsinstellingen
van de gemeente Aalter, doch enkel voor didactische of educatieve taken tijdens de schooluren,
vrijgesteld van enige retributie. Onder didactische of educatieve taken verstaat men die activiteiten die
enkel gebracht worden voor leerlingen van de school en die tijdens de schooluren gegeven worden.
Artikel 7: niet-ingebruikname
Indien door overmacht de infrastructuur niet ter beschikking kan gesteld worden van de gebruiker, zal
daarvoor geen schadevergoeding kunnen gevraagd worden. Enkel het betaalde tarief voor retributie
en waarborg zal terugbetaald worden.
Artikel 8: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en geldt voor elk gebruik vanaf 1 januari 2020.
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