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Reglement betreffende de retributie voor het gebruik van gemeentelijke lokalen en 

gebouwen door verenigingen. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 14/04/2014 betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk  

reglement lokalen en gebouwen;  

Gelet op het raadsbesluit d.d. 14/04/2014 betreffende een reglement retributie gemeentelijke lokalen; 

Gelet op het negatief advies van de brandweer d.d. 19/11/2016; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een aanpassing te maken 

betreffende het gebruik van de pol zaal De rijdt; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het voornoemd huishoudelijk 

reglement aan te passen; 

Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en volgende uitslag heeft: 

- 21 ja-stemmen 

Gelet op de volstrekte meerderheid van de stemming; 
 

Besluit: 

 

Artikel 1: Onderhavig reglement betreffende de retributie voor het gebruik van gemeentelijke lokalen 

en gebouwen door verenigingen wordt goedgekeurd. 

REGLEMENT BETREFFENDE DE RETRIBUTIE VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE LOKALEN EN 

GEBOUWEN DOOR VERENIGINGEN 

 

Artikel 1  

Er wordt met ingang van 1 januari 2017 een gemeentelijke retributie gevestigd voor het  

gebruik van de gemeentelijke lokalen, gebouwen of materialen.  

Artikel 2 Vergoedingen  

§1 Verenigingen met hun zetel te Brakel zullen per organisatie met lucratieve doeleinden voor het 

gebruik van volgende lokalen of gebouwen een vergoeding betalen:  

1° van 50 euro: voor het oud-gemeentehuis te ex-Zegelsem, het Openbaar Centrum te  

ex-Opbrakel, de Zaal Onthaal te ex-Opbrakel, de gewezen gemeenteschool te ex-Elst, de  

gemeenteschool te ex-Parike, de gemeentelijke raadszaal;  

2° van 75 euro: voor het gebruik van het lokaal Cordenuit;  

3° voor het gebruik van de polyvalente zaal in het sport- en jeugdcentrum De Rijdt (eetfestijnen enkel 

met koude gerechten worden toegelaten):  

a) van 100 euro bij gebruik door een vereniging aangesloten bij de Culturele Raad, de  

Jeugdraad, de Sportraad en de Seniorenraad; (inbegrepen verzekering der burgerlijke en  

contractuele aansprakelijkheid)  

b) van 200 euro bij gebruik door een andere vereniging (inbegrepen verzekering der  

burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid).  

§2 Verenigingen met hun zetel buiten Brakel zullen per organisatie voor het gebruik van volgende 

lokalen of gebouwen een vergoeding betalen:  

1° van 100 euro: voor het oud-gemeentehuis te ex-Zegelsem, het Openbaar Centrum te  

ex-Opbrakel, de Zaal Onthaal te ex-Opbrakel, de gewezen gemeenteschool te ex-Elst, de  



gemeenteschool te ex-Parike, de gemeentelijke raadszaal;  

2° van 150 euro: voor het gebruik van het lokaal Cordenuit;  

3° voor het gebruik van de polyvalente zaal in het sport- en jeugdcentrum De Rijdt (eetfestijnen enkel 

met koude gerechten worden toegestaan): 400 euro  

§3 De gebruikers zullen per organisatie volgende vergoedingen betalen ongeacht het  

gebruik met of zonder lucratieve doeleinden:  

1° van 30 euro voor het gebruik van de keuken van de gemeenteschool te ex-Parike;  

2° voor het gebruik van de materialen (koppen met schoteltjes, dessertborden, lepels,  

vorken, percolator, koffiekannen, melkkannetjes) gestapeld in twee opbergkasten in de  

bergruimte van de polyvalente zaal zal betaald worden:  

a) een gebruiksvergoeding van € 25;  

b)een waarborg van € 50.  

3° Deze waarborg of een deel ervan zal teruggestort worden, na nazicht door een door  

de gemeente aangestelde, op een door de vereniging mede te delen rekeningnummer.  

De inventaris van de materialen is de volgende: 249 koppen, 251 schoteltjes, 144  

dessertborden, 7 koffiekannen, 60 melkkannetjes, 249 koffielepels, 249 dessertvorken, 1  

percolator.  

4° Bij beschadiging, vernietiging of verlies van één of meerdere materialen zal per  

eenheid volgend bedrag worden afgetrokken van de waarborg:  

a) Kop met schotelje: € 1;  

b) Dessertbord: € 1;  

c) Lepel: € 0,75;  

d) Vork: € 1;  

e) Percolator: € 425;  

f) Koffiekan: € 18;  

g) Melkkan: € 4,50;  

Indien het bedrag van de waarborg ontoereikend is zal de vereniging op eerste verzoek  

het verschil dienen te betalen tussen het verschuldigd bedrag en het bedrag van de  

waarborg.  

Artikel 3  

Het gebruik van de lokalen, gebouwen of materialen door een vereniging en met  

lucratieve doeleinden kan slechts worden toegestaan mits voorafgaandelijk betaling van een retributie 

en eventuele waarborg zoals bepaald in artikel 2. Deze onkostenvergoeding en waarborg dienen 

uiterlijk bij de overhandiging van de sleutels betaald te worden.  

Artikel 4  

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale  

schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd  

en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Een dergelijk  

dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de  

verjaring. Een bevel kan door het college van burgemeester en schepenen alleen worden  

geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De  

schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief.  

Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden  

ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de  

betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.  

Artikel 5  

Dit retributiereglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het  

Gemeentedecreet 

Artikel 6 

Dit besluit vervangt het raadsbesluit d.d. 14/04/2014.  

Artikel 7 

Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van de Provincie en  

aan de financiële dienst van de gemeente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gedaan te Brakel in zitting datum als boven. 

 

Namens de Gemeenteraad, 

 

 

De Algemeen Directeur De Voorzitter 

 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 

 

Voor eensluidend uittreksel : 

 

De Algemeen Directeur 

 

 

 

 

 

De Voorzitter 

Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 

 


