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In openbare zitting vergaderd,
Retributiereglement voor het gebruik van het repetitielokaal "The Basement" Lievegem:
vaststelling
Bevoegd lid
Caroline Fredrick, schepen van jeugd
Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, 2°
Retributie voor gebruik van het repetitielokaal in jeugdlokalen 't Kwadrant, vastgesteld op de
gemeenteraad Zomergem van 20 juni 2007
Feiten en motivering
In Zomergem was een retributiereglement rond het gebruik van het gemeentelijk repetitielokaal
"The Basement". "The Basement" is de enige gemeentelijke repetitieruimte in Lievegem.
In functie van de fusie werd een nieuw Lievegems retributiereglement voor het gebruik van deze
ruimte opgemaakt. Er werd, gezin de specifieke werking en doelgroep van de repetitieruimte, voor
gekozen om binnen Team jeugd een retributiereglement los van het reglement van de andere
gemeentelijke zalen op te maken.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor het gebruik van het repetitielokaal "The
Basement" Lievegem goed.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
Artikel 3
De retributie voor gebruik van het repetitielokaal in jeugdlokalen 't Kwadrant, vastgesteld op de
gemeenteraad Zomergem op 20 juni 2007 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2020.
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET REPETITIELOKAAL “THE
BASEMENT” LIEVEGEM
Artikel 1
Voor het gebruik van de repetitieruimte "The Basement" in ’t Kwadrant, Hofbouwstraat 1, 9930
Lievegem worden volgende retributies aangerekend/
Tarief per repetitie
Individuele beoefenaars:
1 euro per repetitie-uur per persoon
Groepen:
5 euro per repetitie voor groepen (maximum 3 uur per repetitie)
Dagtarief
12 euro per dag voor het afhuren van het repetitielokaal
Jaartarief
120 euro per jaar voor groepen en individuele beoefenaars,
jaarlijks te betalen (enkel wanneer dit voor de huurder niet
mogelijk is, is er een mogelijkheid om maandelijks te betalen in
schijven van telkens 10 euro).
Artikel 2
Er dient steeds een waarborg van 150 euro te worden betaald door groepen en 75 euro door
individuele beoefenaars.
Artikel 3
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 4
De retributie wordt bij stopzetting van het contract nooit terugbetaald.
Artikel 5
De retributie is 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 de onbetwiste en opeisbare retributie kan de financieel
directeur een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot.
§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep worden
gedaan op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.
Bekendmaking
Team financiën.
Bekendmaking op de website.
Naar ABB via digitaal loket.
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