BESTUUR DER STAD RONSE
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
DD° 26 APRIL 2011
WAREN AANWEZIG : de heer Jan Foulon, GR-voorzitter

De heer Luc Dupont, Burgemeester
De Schepenen : Gunther Deriemaker, Agnes Van Crombrugge,
Suzanne Arys, Joris Vandenhoucke, Nedia Gmati-Trabelsi en Yves Deworm.
De raadsleden : Rudi Boudringhien, Patrick De Dobbeleer, Lesly Van Wynen, Erik Van Der Eedt,
Carine Moulart, Olivier Renaer, Jean-Paul Vancoppenolle, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte,
Brigitte Goddaer, Dirk Deschaumes, Björn Bordon, Christiane Modde, Tom Deputter, Wouter
Stockman en Sylvie De Bie.
Mevrouw Linda Vandekerkhove, stadssecretaris.
De heer Pol Kerckhove, Schepen van rechtswege.
Verontschuldigd : de heren Erik Tack, Diederik Van Hamme en Patrick Vanneste, raadsleden.
De CD&V-fractie :
Luc Dupont, Agnes Van Crombrugge, Joris Vandenhoucke, Yves
Deworm, Jan Foulon, Ignace Michaux en Brigitte Vanhoutte.
De SP.a-Groen!-fractie :
Gunther Deriemaker, Suzanne Arys, Nedia Gmati-Trabelsi, Lesly Van
Wynen, Carine Moulart, Björn Bordon, Wouter Stockman, Sylvie De Bie.
De Vlaams Belang-fractie : Olivier Renaer, Jean-Paul Vancoppenolle, Brigitte Goddaer, Dirk
Deschaumes en Christiane Modde.
De Open VLD-fractie :
Patrick De Dobbeleer en Tom Deputter.
De GBIC-fractie :
Rudi Boudringhien en Erik Van Der Eedt.
De heer Pol Kerckhove, Schepen van rechtswege, verlaat de gemeenteraadszitting vóór de aanvang
van de geheime zitting.

De zitting wordt geopend te 18.00 uur.
De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 14 april
2011.
OPENBARE ZITTING
16. RETRIBUTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE ZALEN VAN HET STEDELIJK
CULTUREEL EN ONTSPANNINGSCENTRUM.
AANPASSING.
BESLISSING.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het raadsbesluit van 15 december 2008 houdende aanpassing van de retributie
voor het gebruik van de stedelijke zalen en van het stedelijk cultureel en
ontspanningscentrum;
Overwegende dat ingevolge het divers gebruik van de stedelijke zalen het opportuun is
om het retributiereglement op te splitsen per stedelijk gebouw;
Gelet op de personeels-, werkings- en investeringskosten ingevolge het gebruik en het
onderhoud van de zalen van het stedelijk cultureel en ontspanningscentrum;
Gelet op de kosten verschuldigd voor de uitvoering door het stadsbestuur van
allerhande onderhoudswerken ingevolge het gebruik van de zalen van het stedelijk cultureel
en ontspanningscentrum door verenigingen;
Aangezien er aanleiding toe bestaat het vigerend reglement aan te passen ingevolge
het divers gebruik terzake;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met 19 stemmen voor (CD&V-fractie, SP.a-Groen!-fractie, Open VLDfractie en GBIC-fractie) bij 5 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) :
Artikel 1. Te rekenen van 01 mei 2011 wordt een gemeentelijke retributie gevestigd,
verschuldigd voor het gebruik van de zalen van het stedelijk cultureel en
ontspanningscentrum door de aanvrager, tenzij dit gebruik aanleiding geeft tot de toepassing
van een andere gemeenteverordening van belasting of retributie, of toegestaan is krachtens
een contract.
Artikel 2. De retributie is verschuldigd door de aanvrager die een zaal van het stedelijk
cultureel en ontspanningscentrum in gebruik neemt.
Artikel 3. De retributie voor het gebruik van een zaal van het stedelijk cultureel en
ontspanningscentrum wordt als volgt vastgesteld :
- Kleine zaal met podium: 150 EUR/dag, 75 EUR/halve dag, 250 EUR/weekend, 500
EUR/week (waarborg 250 EUR);
- Grote zaal met podium: 600 EUR/dag, 300 EUR/halve dag, 900 EUR/weekend, 2.000
EUR/week (waarborg 350 EUR);
- Keuken: 100 EUR/dag, 50 EUR/halve dag, 150 EUR/weekend, 250 EUR/week (waarborg
100 EUR);
- Zaal zonder podium: 50 EUR/dag, 25 EUR/halve dag, 75 EUR/weekend, 125 EUR/week
(waarborg 100 EUR);
- Kleine en grote zaal met podium en keuken: 800 EUR/dag, 400 EUR/halve dag, 1.200
EUR/weekend, 2.500 EUR/week (waarborg 500 EUR).
Vermelde tarieven worden verhoogd met de werkelijke kosten van schade.
Voor verenigingen die lid zijn van of erkend zijn door een stedelijke raad wordt het tarief
maximaal 1 x per jaar teruggebracht op de helft van vermelde bedragen.
Verenigingen die op regelmatige basis activiteiten organiseren in het stedelijk cultureel en
ontspanningscentrum kunnen een abonnement aanvragen. Een abonnement kan toegekend
worden indien er minimum 20 activiteiten per jaar georganiseerd worden die niet op zaterdag,
zondag en feestdag plaatshebben. De tarieven voor een abonnement worden als volgt
vastgesteld: 50 EUR voor maximum 4 uur voor gebruik van de grote zaal en 25 EUR voor
maximum 4 uur voor gebruik van de kleine zaal. De waarborg voor een abonnement wordt
eenmalig betaald tot de beëindiging ervan.
Verenigingen die minimaal gedurende een weekend een zaal van het stedelijk cultureel en
ontspanningscentrum gebruiken, kunnen repetities organiseren waarvoor volgende tarieven
worden vastgesteld: 12,50 EUR voor maximum 4 uur voor gebruik van de grote zaal en 10
EUR voor maximum 4 uur voor gebruik van de kleine zaal. Repetities kunnen niet op vrijdag,
zaterdag, zondag en feestdag plaatshebben. Er dient geen afzonderlijke waarborg voor de
repetities betaald te worden.
Eventueel gevraagde technische bijstand door stadspersoneel wordt als volgt vergoed: 30
EUR/personeelslid/uur.
Annuleren van het toegestane gebruik van een zaal door overmacht gebeurt schriftelijk. Bij
schriftelijke annulering tot ten laatste 8 kalenderdagen voor de activiteit worden de betaalde
retributie en de waarborg teruggestort. Bij schriftelijke annulering minder dan 8
kalenderdagen voor het gebruik wordt enkel de betaalde waarborg teruggestort.

Artikel 4. Onverminderd de bepalingen van artikel 3, zal de aanvrager bij het verkrijgen van
de vergunning om een zaal van het stedelijk cultureel en ontspanningscentrum in gebruik te
nemen, het vermelde bedrag van de retributie verhoogd met het bedrag van de waarborg
binnen de 10 dagen in consignatie storten in de stadskas.
Het vaststellen van vermeld bedrag zal geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel
3 van onderhavig besluit.
Voor de toepassing van de tijdseenheid van een uur, vermeld in artikel 3, zal ieder begonnen
uur als een vol uur worden beschouwd. De gebruiksduur van een halve dag geldt voor ieder
gebruik van 4 uur of minder en dit tussen 9 uur en 18 uur. Onder weekend wordt verstaan het
gebruik op zaterdag en zondag. Het weektarief geldt voor een gebruik van maximum 7
opeenvolgende dagen.
Artikel 5. De retributie zal ingevorderd worden door de Stadsontvanger tegen afgifte van een
ontvangstbewijs, op voorlegging van een invorderingsstaat.
Artikel 6. Bij niet-betaling in der minne, zal de betwiste retributie ingevorderd worden
volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging en de onbetwiste retributie via dwangbevel.
Artikel 7. Het retributiereglement van 15 december 2008 voor het gebruik van de stedelijke
zalen en van het stedelijk cultureel- en ontspanningscentrum wordt opgeheven met ingang van
01 mei 2011.
Artikel 8. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
Voor gelijkvormig uittreksel :
De Stadssecretaris,

De Voorzitter,

