UITTREKSEL UIT HET REGISTER
DER BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van 23 juni 2020

Aanwezig:

Tony Vermeire, burgemeester - voorzitter
Kim Martens, Caroline Fredrick, Chris De Wispelaere, Gerrit Van Brabandt,
Jeroen Van Acker, Guy De Neve, Hilde De Graeve, Schepenen
Eddy De Mits, algemeen directeur

Verontschuldigd: Freddy Haegeman, schepen
Afwezig:

/

Retributiereglement op de inrichting van culturele activiteiten door het team Cultuur:
goedkeuring
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Jeroen Van Acker, schepen van cultuur
Feiten en motivering
Door de coronacrisis en de maatregelen die daaraan verbonden zijn, moet het gemeentelijk
zomeraanbod dit jaar op een andere manier georganiseerd worden: beperkte bubbelwerking voor
jeugd- en sportkampen en gemeentelijke kinderopvang. Om het zomeraanbod toch zo maximaal
mogelijk te houden voor ouders en kinderen werd de mogelijkheid bekeken om het zomeraanbod
uit te breiden met een aantal cultuurkampjes.
Het basisprotocol Cultuur voor een veilige opstart van de cultuursector, opgemaakt door minister
Jambon, met de maatregelen rond de organisatie van cultuurkampen verscheen pas op 10 juni
2020. Pas dan kon gestart worden met de effectieve uitrol van die extra aanbod, waaronder de
opmaak van een retributiereglement.
Financiële impact
Voor de inkomsten worden volgende jaarbudgetrekeningen aangemaakt:
 Voor “occasionele activiteiten”, “occasionele uitstappen” en “cultuurkampen”: 2020/GBBJGDBKO/0709-00/7010002/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (Inschrijvingsgelden) - 3.428 euro
 Voor verkoop van eigen publicatie: 020/GBB-JGDBKO/070900/7000008/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (verkoop van infobrochures) - 0 euro
Besluit
Artikel 1:
Het college van burgemeester en schepenen keurt het retributiereglement op de inrichting van
culturele activiteiten door team cultuur goed.
Artikel 2:
Het reglement wordt op de gemeenteraad van 9 september 2020 ter bekrachtiging voorgelegd.
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Bijlage die integraal deel uitmaken van het besluit
RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE INRICHTING VAN CULTURELE ACTIVITEITEN DOOR TEAM
CULTUUR
Artikel 1
Voor deelname aan activiteiten van het team cultuur worden volgende retributies vastgelegd:
Occasionele activiteiten:
0 – 30 euro
Occasionele uitstappen:
0 – 70 euro
Verkoop van eigen publicaties:
0 – 50 euro
Cultuurkampen voor kinderen:
Deelnameprijs per dag: 16 euro
Deelnameprijs per halve dag: 8 euro
(deelnameprijzen zijn inclusief vieruurtje)
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om tariefwijzigingen vast te stellen.
De tarieven van de cultuurkampen mogen jaarlijks maximaal ten belope van 25% aangepast
worden. Voor ruimere aanpassingen blijft de gemeenteraad exclusief bevoegd.
Artikel 3
Wanneer men een inschrijving annuleert minder dan één week vóór de geplande activiteit of niet
opdaagt, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald, met uitzondering van situaties van
overmacht (ziekte, overlijden, ...). Bij een annulatie die minstens één week voor de activiteit
doorgegeven wordt aan team cultuur, wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.
Artikel 4
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 5
De betaling gebeurt contant of op factuur afhankelijk van de activiteit. Bij betaling op factuur is de
retributie te betalen binnen de dertig dagen na verzending van de factuur. Betwistingen van de
factuur dienen te gebeuren binnen de dertig dagen volgend op de verzending van de factuur ter
attentie van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6
§1 Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan
de financieel directeur overeenkomstig artikel 177 §2 van het decreet lokaal bestuur een
dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester
en schepenen. Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.
§2. Met het oog op de invordering van betwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan
beroep worden gedaan op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.
Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Team financiën.
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Namens het college van burgemeester en schepenen
De algemeen directeur
Eddy De Mits

De burgemeester - voorzitter
Tony Vermeire
Voor éénsluidend afschrift:
Lievegem, 24 juni 2020

De algemeen directeur
Eddy De Mits

De burgemeester - voorzitter
Tony Vermeire
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