RETRIBUTIEREGLEMENT

GEMEENSCHAPSCENTRUM MELLE

1. Categorieën
Categorie A:

Categorie B:

Activiteiten georganiseerd door verenigingen aangesloten bij een Melse adviesraad,
onderwijsinstellingen op grondgebied van de gemeente en politieke partijen
vertegenwoordigd in de gemeenteraad (deze laatste met uitzondering voor de refter
van de gemeenteschool)
Andere verenigingen en particuliere gebruikers

2. Tarieven
§1 Er dient met ingang van 1 september 2014 (voor een termijn eindigend op 31 december 2019)
een retributie (gebruiksvergoeding) te worden betaald bij de huur en / of het gebruik van de
volgende lokalen:
LOCATIE
Studio M
Grote zaal en foyer voor niet-commerciële activiteiten (zonder
toegangsgelden of verkoop) incl. schoonmaak
Grote zaal en foyer voor fuiven en eetfestijnen incl. schoonmaak
Weekendtarief van vrijdag t.e.m. zondag
Grote zaal en foyer, éénmaal per jaar, voor jeugdhuis Schorpioen
Weekendtarief voor vrijdag t. e. m. zondag
Foyer met bar

A

B

0

1500

600
300
0

100

Cafetaria met keuken

0

100

Kleedkamer
Chalet Park ten Hove

35

35

0

100

Polyvalente zaal

0

125

Keuken

50

75

Vergaderzaal

0

GOC Gontrode

Hele complex (polyvalente zaal + vergaderzaal + keuken)

50

250

Lijsternest
Lokaal eerste verdieping

0

Lokaal tweede verdieping

0

Gemeentelijke Basisschool
Refter
Enkel in het weekend; tarief per dag dat er activiteiten doorgaan,
max; 1 gebruiker per weekend
Tentoonstellingsruimtes

75
0

De retributie is verschuldigd door de (natuurlijke of rechts-)persoon of vereniging die de huur en / of
het gebruik van het lokaal aanvraagt, volgens de modaliteiten bepaald in het gebruiksreglement.

§2 Alle tarieven zijn uitgedrukt in euro, gelden voor één dag en zijn inclusief energiekosten, tenzij
anders vermeld.
§3 Er dient met ingang van 1 september 2014 (voor een termijn eindigend op 31 december 2019)
een retributie (kostenbijdrage) te worden betaald
A.
-

wanneer wordt vastgesteld dat
er beschadigingen aan het gebouw of de inboedel werden aangebracht;
er kosten verbonden zijn aan een proces-verbaal van lawaaihinder of aan oneigenlijke interventie
van de hulpdiensten;
het meubilair niet op de voorgeschreven plaats geplaatst werd
de bepalingen van de gebruiksovereenkomst niet werden nagekomen.

De hoogte van deze kostenbijdrage komt overeen met de door de gemeente te maken kosten.
B.

wanneer men de volgende zalen/lokalen niet voldoende schoon heeft achtergelaten (volgens de
richtlijnen in de gebruikersgids)

In dit geval ligt de kostenbijdrage als volgt vast:

LOCATIE

A en B

Studio M
Gang

35

Polyvalente zaal

200

Kleedkamer

35

Cafetaria met keuken

85

Foyer met bar

100

Sanitair foyer

40

Sanitair polyvalente zaal
Chalet Park ten Hove

40
80

GOC Gontrode
Polyvalente zaal

85

Keuken

50

Sanitair

40

Gang

35

Kleine zaal

40

§4 Betalingen van retributies (gebruiksvergoeding, kostenbijdrage) dienen te gebeuren via
overschrijving op het rekeningnummer van de gemeente Melle IBAN BE08 0910 0030 8813 (BIC
GKCC BE BB), volgens de modaliteiten bepaald in het gebruiksreglement.
Tarieven zijn uitgedrukt in euro.
3. Bijzondere bepalingen

Voor de volgende activiteiten wordt geen vergoeding gevraagd:
 Activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke diensten;
 Bloedinzamelingen door het Bloedtransfusiecentrum Oost-Vlaanderen;
 Vergaderingen van de politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad;





Activiteiten georganiseerd door een erkend kermiscomité die kaderen in een door het
gemeentebestuur erkende wijkkermis;
Activiteiten die kaderen in een gebruiksovereenkomst als tegemoetkoming voor diensten op
vraag van de gemeente met betrekking tot het beheer van de zaal.
Plechtigheden ter gelegenheid van overgangsfeesten zoals de eerste communie, vormsel,
lentefeest, feest van de vrijzinnige jeugd, georganiseerd door lokale afdelingen van nationaal
erkende religieuze of levensbeschouwelijke organisaties (daaraan beantwoorden : de
parochies, locale afdelingen van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging).

