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08. Retributiereglement - Tarieven gebruik refter door verenigingen in de gemeenteschool
Motivering
Aanleiding en context
Sommige retributiereglementen worden voor één jaar gestemd. Zo kan de raad sneller inspelen op
maatschappelijke evoluties die de vraag en aanbod veranderen. Het retributiereglement over de
tarieven gebruik refter door verenigingen in de gemeenteschool behoort tot deze categorie.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43.
De gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BA-2011 dd. 10 juni 2011 van Vlaams minister
van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.
Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente.
De tarieven moeten een billijke vergoeding voor de kostprijs zijn.
De retributie laat toe een deel van de exploitatiekosten te verhalen op de gebruikers.
Bij manifestaties in het sportcentrum en het gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis is de refter van de
gemeenteschool een uitwijkmogelijkheid. Zo wordt de druk op de infrastructuur en personeel van de
school niet onnodig verzwaard.
Het is de billijkheid zelve om de toegang tot de refter te beperken tot erkende Wijnegemse
verenigingen. De reden hiervoor is dat een erkenning rechten en plichten met zich mee brengt in
verband de sportieve en culturele uitstraling van de gemeente.
Financiële weerslag
De opbrengst van de retributie.
Besluit
De Raad beslist met 17 stemmen voor, bij 1 onthouding (Agnes Van Mechelen):
Artikel 1
Vanaf 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 wordt ten behoeve van de gemeente Wijnegem een retributie
geheven op het gebruik van de refter in de gemeenteschool door het erkende Wijnegemse
verenigingsleven.
Artikel 2
Het basistarief wordt als volgt vastgesteld:
Refter door volwassenen-verenigingen

28,63 euro

De basistarieven dekken alle kosten die aan de vereniging voor het gebruik van de refter kunnen
worden aangerekend.

Artikel 3
Seniorenverenigingen, verenigingen voor personen met een handicap en voor jeugdactiviteiten
genieten een korting op de basisprijs van 50%.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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