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Vrije tijd – Jeugddienst – Retributie- en gebruikersreglement en contract op het
gebruik van de polyvalente zaal van Jeugdcentrum Kubiek – wijziging.
aanwezig

Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D’AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter
DE GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, algemeen directeur.

BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 van het gemeentedecreet.
JURIDISCH KADER
Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2012 betreffende het retributiereglement op het
gebruik van de polyvalente zaal van Jeugdcentrum Kubiek
Gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 betreffende het retributiereglement op het gebruik van
de polyvalente zaal van Jeugdcentrum Kubiek - wijziging
Gemeenteraadsbeslissing van 21 maart 2016 betreffende het retributiereglement op het gebruik
van de polyvalente zaal van Jeugdcentrum Kubiek – wijziging

MOTIVERING
Het gebruikersreglement en contract van de polyvalente zaal van het jeugdcentrum waren aan
actualisatie toe. Sinds de laatste aanpassingen zijn er een aantal zaken die mee dienden
opgenomen te worden in het gebruikersreglement. De aanpassingen zijn er ook om eenvormigheid
te creëren met andere stadsdiensten.
De voornaamste aanpassingen worden hierna opgesomd:
Retributie- en gebruikersreglement
- De benaming van de categorieën werd afgestemd op die van de uitleendienst van de stad
en in overleg met de dienst evenementen, het STIP en de sportdienst.
- Een toevoeging van een extra dagtarief voor op- en afbouw en blokkade van de zaal. Als
evenementen vroeger willen opbouwen of de dag erna willen afbreken is deze mogelijkheid
momenteel niet opgenomen. Dit werd naar analogie met het cultuurcentrum toegevoegd.
- De regel rond de commerciële activiteit vanaf 15 euro werd geschrapt omwille van het feit
dat dit niet invoerbaar is in Recreatex. Aan een organisatie wordt een bepaalde categorie
toegewezen en daar kan niet op afgeweken worden.
- Licht en geluid worden nu verhuurd per pakket aangezien de verhuur van losse lichten voor
de gebruiker geen meerwaarde was. Ook dienden de lichten telkens door de vrijwilligers
(tegen vrijwilligersvergoeding) te worden opgehangen en bediend. Dit werd nu mee
opgenomen in de pakketten.
- De berekening voor het percentage op de drank was helemaal niet duidelijk voor de
gebruiker. Verder was het ook niet mogelijk een percentage te berekenen indien ze de drank
gratis aanboden. We opteren ervoor om een percentage te nemen op de totaalfactuur.

-

Een aanpassing van de gegevens rond fuifstewards volgens voorschriften van en afspraken
met de politie.
De verhuurprocedure werd aangepast aan de toekomstige werkwijze met Recreatex

Contract
- Afstemming van de gegevens op het vernieuwde gebruikersreglement.
- Vereenvoudiging van het formulier.
Deze aanpassingen hebben geen financiële gevolgen voor de huidige huurders, maar moeten
verhuur eenvoudiger, duidelijker en eenvormiger maken met andere stadsdiensten. De reeds
geboekte verhuren voor de komende maanden zullen nog onder het oude reglement vallen gezien
zij reeds een contract aangegaan zijn onder het vorige gebruikersreglement.

ADVIES
De afstemming van de gebruikerscategorieën werd in overleg opgemaakt in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de sportdienst, academie, cultuurcentrum en bibliotheek. Dit overleg vond
plaats op dinsdag 24 april 2018 en had tot doel de categorieën eenvormig te maken voor de
verhuurmodule van het vrijetijdspakket Recreatex.

BESLISSING
Enig artikel
Het retributie- en gebruikersreglement en het contract op het gebruik van de polyvalente zaal van
jeugdcentrum Kubiek, in bijlage aan deze beslissing gehecht, worden goedgekeurd.

STEMMING
Met eenparigheid van stemmen.

Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen
algemeen directeur

Odette Van Hamme
voorzitter
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

