Retributiereglement Gemeenschapscentrum Ter Voncke
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode, eindigend op 31 december
2025, wordt ten behoeve van de gemeente Herenthout een retributie geheven op het
gebruik van de infrastructuur van het Gemeenschapscentrum ‘Ter Voncke’, dat het GOC en
de Sint-Gummaruskerk omvat.
Artikel 2.
§ 1. De tarieven voor het GOC worden gehanteerd, tenzij expliciet anders vermeld, per
dagdeel. Dagdelen belopen de periodes van 9u tot 13u, van 14u tot 18u en van 19u tot
23u. Indien dezelfde instantie op elkaar volgende dagdelen huurt, loopt de huurperiode door
tussen deze dagdelen.
§ 2. Wanneer het gebruik van de faciliteiten, inclusief opruiming en schoonmaak, doorloopt
tot maximum 5u van de daarop volgende dag, moet geen volgende periode betaald worden.
Indien dit tijdstip zal worden overschreden, dient de huurder voorafgaandelijk aan de
activiteit een bijkomende periode te huren. Bij overtreding van deze normen, zal het
dubbele van de reguliere retributieprijs worden aangerekend.
§ 3. Wanneer de reservering zich uitstrekt over meerdere niet op elkaar volgende dagen,
zal ook de huur van de tussenliggende dagen aangerekend worden indien het lokaal niet
optimaal beschikbaar kan zijn. Indien echter de Sint-Gummaruskerk voor een bepaalde
periode gereserveerd wordt, waarbinnen zich eenzelfde culturele activiteit uitstrekt, wordt
voor de dagen binnen deze periode waarop de activiteit niet doorgaat de retributie
verminderd met 50%. Deze verminderde retributie geldt enkel voor inwoners van
Herenthout of verenigingen met zetel te Herenthout en kan toegepast worden op maximaal
8 dagen per gereserveerde periode.
§ 4. De tarieven van het ontmoetingscentrum worden gehanteerd, tenzij expliciet anders
vermeld, per vak. Beide keukens van het ontmoetingscentrum worden eveneens beschouwd
als een vak. Indien er gebruik gemaakt wordt van de kookfaciliteiten dient een forfaitair
supplement van €17 te worden betaald, ongeacht het aantal dagdelen.
§ 5. De tarieven worden als volgt vastgesteld:
•

•

•

Vereniging die erkend is door of aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad
o GOC per vak en per dagdeel: 8 euro
o GOC bals en fuiven per dag (hele zaal): 600 euro
o Sint-Gummaruskerk per dag: 35 euro
Inwoner van Herenthout
o GOC per vak en per dagdeel: 20 euro
o GOC bals en fuiven per dag (hele zaal): 750 euro
o Sint-Gummaruskerk per dag: 70 euro
Andere
o GOC per vak en per dagdeel: 40 euro
o GOC bals en fuiven per dag (hele zaal): 1500 euro
o Sint-Gummaruskerk per dag: 140 euro

Artikel 3. Voor het bekomen van recipiënten voor de gescheiden inzameling van afval,
afkomstig van activiteiten in het gemeenschapscentrum, worden volgende tarieven
vastgesteld:
- PMD – blauwe huisvuilzakken:
0,25 euro per zak
- huisvuilzakken voor restafval:
2 euro per zak
- mand voor papier en karton:
gratis
- glasbak:
gratis
Artikel 4. Voor activiteiten georganiseerd door het gemeentebestuur zijn de
bovengenoemde tarieven niet van toepassing. Ook verhuringen voor activiteiten van de
gemeentelijke adviesraden zijn gratis, indien het activiteiten betreffen die eigen zijn aan
hun opdracht.
Artikel 5. Verenigingen die erkend zijn door of aangesloten bij een gemeentelijke
adviesraad, kunnen voor vergaderingen kosteloos gebruik maken van een lokaal in het GOC
(1 vak gedurende 1 dagdeel per vergadering). Deze voorwaarden zijn eveneens van
toepassing voor de politieke fracties in de gemeenteraad.
Artikel 6. De genoemde tarieven worden ingevorderd als een retributie. De verschuldigde
sommen dienen voorafgaandelijk vereffend te worden. Een rekeninguittreksel dat de
betaling bewijst, dient op elk verzoek van het toezichthoudend personeel vertoond te
worden. Verenigingen betalen, met uitzondering van verhuringen voor fuiven, na ontvangst
van een factuur.
Artikel 7. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren overeenkomstig het
besluit van de gemeenteraad houdende vestiging van een retributie op de invordering van
onbetaalde niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de wetsbepalingen
betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.

