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AGENDA:

GEBRUIKS- EN RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM: GOEDKEURING
WIJZIGINGEN

De gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot 260 betreffende het
algemeen administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid; meer bepaald artikel 7
betreffende de voorwaarden om te kunnen intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteit;
Gelet op het decreet van 25 februari 1997 houdende het basisonderwijs, meer bepaald artikel 51 §2
betreffende het verbod op politieke propaganda in de school;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli
2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid, meer bepaald artikel 5 betreffende de minimale vereisten van
een gemeenschapscentrum;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende de goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 februari 2009 houdende de goedkeuring van een nieuw
gebruikersreglement voor het gemeenschapscentrum van Melle;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 juni 2009 houdende de aanpassing van het
gebruikersreglement voor het gemeenschapscentrum van Melle;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 februari 2009 houdende de goedkeuring van een nieuw
retributiereglement voor het gemeenschapscentrum van Melle;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 mei 2011 houdende de aanpassing van het
retributiereglement;
Gelet op het overleg binnen de gemeentelijke beheerscommissie van het gemeenschapscentrum van 4 juni
2013;

Gelet op het overleg binnen de gemeentelijke beheerscommissie van het gemeenschapscentrum van 21
januari 2014;
Gelet op het overleg binnen de Werkgroep gemeenschapscentrum van 3 juni 2014;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 4 februari 2014;
Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad van 12 februari 2014;
Gelet op het advies van de gemeentelijke cultuurraad van 14 april 2014;
Gelet op het advies van de gemeentelijke seniorenraad van 25 april 2014;
Gelet op het advies van de gemeentelijke gezinsraad van 15 april 2014;
Overwegende dat het gebruiks- en retributiereglement van het gemeenschapscentrum werd geëvalueerd
na consultatie van de betrokken adviesraden en diensten;
Overwegende dat de tentoonstellingsruimte van het Oud Gemeentehuis wordt geschrapt uit de lijst met
lokalen van het Gemeenschapscentrum;
Overwegende dat verhuur aan particuliere gebruikers enkel zal worden toegestaan aan Mellenaars die
bovendien meerderjarig zijn;
Overwegende dat bij fuiven in Studio M die georganiseerd worden door jeugdverenigingen gevraagd zal
worden dat minstens twee aanwezigen de opleiding ‘fuifcoaches’ gevolgd hebben die ingericht wordt door
de jeugddienst;
Overwegende dat een borgsom wordt ingevoerd voor de huur van alle lokalen van het
gemeenschapscentrum door particulieren om het naleven van het gebruiksreglement te stimuleren;
Overwegende dat de borgsom ook aangesproken zal kunnen worden wanneer men de lokalen
onvoldoende schoon achterlaat;
Overwegende dat het gemeentebestuur in het geval van verenigingen aan wie geen borg wordt gevraagd
een retibutie zal kunnen opleggen;
Overwegende dat het gemeentebestuur de mogelijkheid wenst te hebben om aan gebruikers die de zaal in
slechte staat aantreffen door nalatigheid van een vorige gebruiker een financiële tegemoetkoming toe te
kennen;
Overwegende dat gebruikers van het GOC een waarborg zullen moeten betalen voor de toegangsbadges;
Overwegende dat het gemeentebestuur de huurprijzen van de lokalen wenst aan te passen;
Overwegende dat de gemeenteraad de tarieven hiervoor vast dient te stellen;
Overwegende dat de clausule ‘afstand van verhaal’ wordt voorzien in de brandpolissen van de
verschillende lokalen van het gemeenschapscentrum;
Overwegende dat men scholen en politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad wenst toe te
voegen aan de gebruikers die onder categorie A vallen;
Overwegende dat aan jeugdhuis De Schorpioen éénmaal per jaar de toestemming zal worden gegeven om
in Studio M een grote fuif te organiseren tegen de helft van de huurprijs;
Overwegende dat het gemeentebestuur met derden gebruiksovereenkomsten zal kunnen afsluiten om een
diensten te verrichten in het kader van het beheer van de zaal met als tegenprestatie beperkt gratis
zaalgebruik;

BESLUIT

Goedgekeurd met 16 stemmen voor bij 2 onthoudingen

Artikel 1
De nieuwe gecoördineerde versie van het gebruiksreglement en het retributiereglement voor het
gemeenschapscentrum Melle, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Een exemplaar van dit besluit zal worden overgemaakt aan de infodienst, de jeugddienst, de cultuurdienst
en de financiële dienst. Deze beslissing wordt eveneens ingeschreven op de meldingslijst die wordt
toegestuurd aan de toezichthoudende overheid.
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