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12. Retributiereglement fuifzaal van het jeugdontmoetingscentrum
Motivering
Aanleiding en context
Vanaf 1 januari 2016 is het beheer van de fuifzaal in handen van vzw ’t Gasthuis.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43.
Adviezen
De jeugdraad gaf op 17 november 2015 een positief advies.
De Raad van Bestuur van vzw ’t Gasthuis gaf op 30 november 2015 een positief advies.
Argumentatie
Ondanks dat zowel jong als oud welkom zijn in het jeugdontmoetingscentrum, wordt door de
prijzenstructuur voorrang gegeven aan jongeren, waarvoor de infrastructuur in de eerste plaats is
voorzien.
Daarnaast wordt ook het openbaar karakter van de activiteiten gestimuleerd zodat er een ruimer
aanbod komt voor alle geïnteresseerden.
Bespreking
Mevr. L. Verstrepen vindt dat een privé-activiteit redelijk kostelijk wordt geprijsd, zeker voor culturele
activiteiten en vreest dat dit misschien zou afschrikken. Schepen T. Dijckmans stelt dat de zaal
gebouwd is voor lawaaiactiviteiten voor de jeugd. Verder is het ook een openbaar gebouw en vanuit
deze optiek mag de prijs voor +26 jarigen ten private titel wel wat duurder zijn. De jeugddienst zal ook
mee kijken of er door bepaalde private personen niet te dikwijls een claim op de zaal wordt gelegd,
want al bij al vallen de prijzen nog onder deze die door de privé worden gevraagd. Op de vraag of de
muziekschool ook werd betrokken, wordt geantwoord dat er een samenwerking is met de sectie Jazz
en Rock voor een aantal activiteiten, maar niet voor het reguliere lesgeven. Het parochiecentrum biedt
hier voldoende uitkomst.
Besluit
De raad beslist eenparig:
Artikel 1
Volgende tarieven vast te leggen voor het gebruik van de fuifzaal van het jeugdontmoetingscentrum
vanaf 1 januari 2016:
Prijzen per activiteit per dag:
Categorie 0: gemeentelijke diensten
Categorie 1: erkende jeugdverenigingen (1x/jaar gratis indien niet-privé)
Categorie 2: erkende Wijnegemse verenigingen en Wijnegemse jongeren -26
Categorie 3: andere verenigingen en niet-Wijnegemse jongeren -26
Categorie 4: +26 jaar uit Wijnegem
Categorie 5: +26 jaar niet uit Wijnegem

Cat. 0
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5

Huurprijs/activiteit/dag
€0
€ 50
€ 100
€ 200
€ 200
€ 300

Surplus privé-activiteit
€0
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100

Waarborg
€0
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300

Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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