UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 23 december 2013.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, D.
Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, L. Willemsen, D. Cleiren,
S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: J. Oerlemans en J. Vercraeye, raadsleden.
Onderwerp: Punt 6.B.20: Goedkeuring retributie voor het terbeschikking stellen van de polyvalente hal, auditorium en leslokalen Gitok-bovenbouw.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het noodzakelijk is een retributie te heffen voor het gebruik van de
polyvalente hal, het auditorium en de leslokalen van Gitok bovenbouw, gelegen
Kapellensteenweg 112, om het hoofd te bieden aan de hoge onderhouds- en uitbatingkosten
die dergelijke inrichtingen met zich brengen;
Overwegende dat de inwoners op een indirecte wijze reeds bijdragen tot de ontwikkeling van
de gemeentelijke basisinfrastructuur door het betalen van de aanvullende personenbelasting
en opcentiemen op de onroerende voorheffing; dat het dus gerechtvaardigd is om een
gedifferentieerd tarief te vragen voor inwoners en niet-inwoners van de gemeente;
Overwegende dat de Kalmthoutse verenigingen bijdragen tot de goede werking van de
gemeente en de individuele ontplooiing van de burgers in het algemeen;
Gezien het huidige retributiereglement betreffende het ter beschikking stellen van de
polyvalente hal, auditorium en leslokalen Gitok bovenbouw vervalt op 31 december 2013;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
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BESLUIT: met 13 jastemmen van Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René Francken,
Dirk Van Peel, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers en Lukas Jacobs, 9
neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck,
Liliane Willemsen, Veerle De Block, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx en Bianca Veraart en
1 onthouding van Hans De Schepper.
Artikel 1.Ten bate van de gemeente wordt voor een termijn beginnend op 1 januari 2014 en eindigend
op 31 december 2019 volgende retributie geheven voor het gebruik van lokalen van Gitok
bovenbouw, gelegen Kapellensteenweg 112 te Kalmthout, wanneer deze lokalen gebruikt
worden door een in Kalmthout gevestigde vereniging:
- 25 euro per dag op het gebruik van de polyvalente hal of het auditorium,
- 12,50 euro per dag op het gebruik van de leslokalen.
Art. 2.Ten bate van de gemeente wordt voor een termijn beginnend op 1 januari 2014 en eindigend
op 31 december 2019 volgende retributie geheven voor het gebruik van lokalen Gitok
bovenbouw, gelegen Kapellensteenweg 112 te Kalmthout, wanneer deze lokalen gebruikt
worden door een vereniging die niet in Kalmthout gevestigd is:
- 50 euro per dag op het gebruik van de polyvalente hal of het auditorium,
- 25 euro per dag op het gebruik van de leslokalen.
Art. 2.Iedere gemachtigde gebruiker is verplicht het lokaal na gebruik ordelijk en in propere staat te
verlaten. Ten dien einde wordt voorafgaandelijk een borg gevraagd van 25,00 euro voor het
gebruik van de polyvalente hal of het auditorium en een borg van 12,50 euro voor het gebruik
van de leslokalen.
Art. 3.De betaling van de retributie evenals van de borg geschiedt voorafgaandelijk, tegen afgifte
van een ontvangstbewijs dat op elk verzoek dient getoond te worden. De borg zal na gebruik
van het ter beschikking gestelde lokaal terugbetaald worden indien blijkt dat dit ordelijk en in
propere staat verlaten werd.
Art. 4.Vrijstelling van retributie en borgstelling wordt verleend aan de gemeentelijke raden en de
gemeentelijke instanties.
Art. 5.In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.
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Art. 6.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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